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MODELARZE K0LEJ0WI Z WROCtAWIA
maja. juz osiqgniecia

O modelarni kolejowej LP2 przy Technikum Kolejowym we Wroclawiu,
pisallsmy w numerze 3/62 „Modelarza". Obecnie zamieszczamy zdjecia mo-
deli obiektow wykonanych przez uczestnikow szkolenia. Modelarze zamie-
rzaja, w przyszloSci zbudowac model w^zla kolejowego, ze wszystkimi
budynkami stacyjnymi oraz zmechanizowana, sieei^ rozjazdow.

CENTRALNA
SKLADNICA HARCERSKA

w nowym lokalu

W pierwszej polowie kwletnia or., zo-
staia otwarta Centralna Skladnica Har-
cerska w Warszawie w nowym pomiesz-
czeniu przy ul, Marszaikowskie] 82. Du-
za powierzehnia uzytkowa pozwolila na
urzadzenie skladnicy wedlug najnow-
szyeh wyimogdw handlu. Bogaty asorty.
ment artykuiow znajduje sie. w klUiu
stoiskaeh, Sa. tarn silniki spalinowe
0 jpojemnoici 0,5 cm1 do 5 -cm1 krajowe
1 za^ranfczrts. modele 1 cze.6el kolejowe,
silniki elektryczne, skrzynkl narze.-
dziowe, przyrza,dv i mater ialy modelar-
skie, jak Hstewki, masy plastyczne ora?
gotowe zesiawy model; latajacych i piy-
wajqeych.
Mimo zwickszenia powierzchni po-

mieszczenia CSH. sprzedaz artykui6w
modelarskich prowadzona be.dzie tylko
na miejscu.

Instruktor Roman Majclier ma duzo doSuiiadczenia w budotiAe model! kole)owych,
dlatego tet uczniouAe z urielkim zainteresowantem siuchajq jego wskazdwek jak

naleiy budoumc modele malych kolei.

Modele stacjl kolejowych I przefazddw
strzeionych wykonane przez modelarzy

z Technikum Koljejoioego.

Makleta paroujozovml rowniez jest po-
ITzebna do kompletu wyposatenia tuezta

koiejo wego.

LODOtAMACZ ,,LENIN" W SZWAJCARII
A OczywiScle nie oryglnal lecz jego

model wykonany w podzialce 1 i 100.
"Wykonawcq mod el u jest p. Carlo Zarbl
z Brissago, Olrzymal on plan „Lenina"
na Mistrzostwach Europy NAVTGAw Karl-Marx-Stadt, a w marcu przy-

slal juz zdjejcie gotowego modelu. Mo-
del ma bye zdalnie sterowany, nape.-
dzany maszyng parowq. Wykonawea
przygotowuje sle do startu z tym mo-
deled! na Mistrzostwach Europy
w 1963 r. w Paryzu.

TELEGRAM •TELEGRAM

Mjr JURU GAGARIN
MOSKWA

My, uczestnlcy I Og6inopolskich Zawo-& dow Model! Itakiet o Fuchar im. K.
Siemionowicza, polskiego pioniera ra-
kictnlctwa, zorgamzowanych przez Ae*
roklub Krakowski i redakejt; dzieniiika
„Stowo Powszechne", w dniu 8 kwiet-
nia 1362 r. w Krakowie, w przededniu
pierwszej rocznicy Waszego slawnego
lotu w Kosmos, pizesytamy Warn naj-
serdeczniejsze pozdrowienia.
Wasze .osobiste zwyciestwo i zarazem

historyczne osi^gni^cie Zwiazku Ba-
dzieckieeo, naszego Przyjaeiela i Sojusz-
nika, rozbudzily w nas i tysiacacli mlo-
dych rowiesnik6w szczegolne zaintere-
sowanie dla tej dziedziny wspolezesnej
wiedzy i techniki, kt6ra otwiera nowe
perspektywy przed ludzkoicia.
Prosimy Was, abyscie przyj^li jako

nasz skromny upominek znaczek pa-
mia.tkowy 1 Ogdlnopolskich Zawodow
Modeli Rakiet.



Wiosna budzi do zycia przyrode,. Cieszy nas wtedy
widok drobnych, jasnozielonych Jisci, kotorowych
kwiatow, ptactwa nadciagajacego z poiudnia. Bo wio-
sna to synonim mlodoscl, a wiadomo przeciez jak
pieikna i urzekaja.ca jest miodosc,

Pierwszy Maja ma dla nas podwojne znaczanie —
zapowiada on wkraczanie w najpiejkniejszy miesiac
wiosny, Lecz zarazem posiada glebszy polityczny
sens. W Poisee Ludowej 1 Maja Swietowalismy
po raz siedemmaBty, jaJklo swie.to ludzi piracy, w kraju,
w ktorym krok za krokiem wciela sie. w zycie idealy
Marksa i Lenina. Coz znaczy w zyciu narodu siedem-
nascie lat! A jednalk stanowi^ one dla tias wszystkich
dose gesfto zapisane karty wspolczesnej historii.

Nasz powojenny dorobek jest niewspolmierny i ,nie

znajduje on odpowiednika w pedskiej przeszioscL Lecz
jedncezesnie jest bardzo mtody i przez to wlasnie
wEosenny. Daleko nam jeszcze do pelnej dojirzalosci.
2yjemy w pierwszym miesiacu wiosennych przemian
spolecznych. Nasze zycie dopiero niedawno zacze^o
pulsowao, nie wszystkie jego soiki sa, juz w ruchu,
Czas wyzwoli do reszty caia jego energi§, przemie-
niajac ja, dzieki wysilkowi calego narodu, na realne
wartasci.

2yjemy w swiecie podzielonym na dwa obozy —
socjalistyczny i kapitalistyczny. Na szczescie znajdu-
jemy sie. w pAerwszyim, ktory niedawno wyruszyl ze
startu w daleka, ale jaikze wyxazista droge. Nasz
oboz, obejmujacy jedna. trzecia. gldbu ziemfekicgo jest
siia, pelna. mlodzienczej werwy i dynamiZMnu, prze-
ksztalcajaca na naszych oczach cale zycie wspolczesne-
go pokolenia. Nasz oddech jest gleboki, niczym nie
skazony i nieprzezarty zadnym jadem. Bo nasza ideolo-
gia, jest ideologia ludzi prawych, sluzaca^ czlowiekowi.

Dzis slowa Nowa Huta maja. posmak historii. A talk

niedawno jeszcze na miejscu obecnego najwiekszego
naszego Obiektu praemyslowego rozciagaly sie. roz-
legle laki. Po Nowej Hucie przyszly setki dalszych
inwestyeji, przeobrazajacych ekonornaczny i .polityczny
sens naszego zycia. Czy kogos ofoeonie zaskoczy wia-
domosc o wodowaniu, nie wiadomo Morego z kolei
dziesieeiotysiecznika? To rowniez jest juz historia!

Przyzwyczailismy sie,, ze nasz przemysl okretowy
masowo produkuie statki. Dobre to przyzwyczajenie!
TaMe warszawiak przywyki do widtiku naezej na-
prawd^ pieknej stolicy. Nawet starsi nie bardzo pa-
miQtaja. te craentarzyska grazow z pierwlszych lat

powojennyeh. Nasze „Wanszawy" nazywamy juz sta-
ryimi modelami, chcieiliby^my widziei coraz piekniej-
szq produkcj? przemyshi eamochodawef!o. Czy wafto
Ki^ trudzic pTzj^pominainiem sobie, ze Polska przed-
woj.enna w ogole nie produkqwala samochodow?

!

To wszystko, co juz otsiagn^lismy nie zawsze nas
zadowala. Coz, „apetyit rosnie w miar^ jedzenia".
I dobrze sie, deieje, ze czasami wykazujemy niecier-
pliwoSc, ze chcielibysmy, by nasze zycie w szybkim
tempie stawalo si^ ooraz lepsze. Niecienpliwosfi jest
nieodl^czna, tov/arzyszkq mlodosci, a to wszystko, co
fii§ u nas dzieje jest amlode, nawet bardzo mlode
i sta.d ciekawe, peine uroiku i powabu.

Na nas^zq wiosny zycia zlceyly si? wysiiki catych
pokolen ludzi swiatlych, humanistdw, naukowcow,
rewolucjonistaw, walczacych przez dlugie dziesi^cio-
lecia o lepszy, nowy swiat, w ktorym zgin^loby pojecie
niesprawiedliwosci spolecznej. Socjalizim nie spadl
nam z mieba. Jest on wynikiem dlugotnwaaego procesu
dziejow©go. Zrodzdla go wiara i walika tysiecy naetep-
cow Manksa i EngeJsa — roeyjslkich bolszewiltow,
polskich komunistow, prolotariuszy calego swiata.
Szedl on ku nam poprzez cele wiezienne, barykady
Komuny Paryskiej, Lodzi, Berlina, Budapesztu
i dziesiatki innych mlast swiata. Wyrastai w walkach
ulkznych, w poteznych storajkach 'politycznych, orga-
nizowanych i prowadzonych przez najibardziej uswia-
domione masy pracujace. Szedl zwycie.ski przez ziemie
Eurcpy, Azji. Dzis bujnie loakwlta w Kraju Rad i w
krajach calego bbozu socjaristycznego. Rozkwita i kro-
czy dalej, bo takie jest jego dziejowe poslannictwo.
OD02 imperialistyczny probuje wBtrzymac tesn pochod
i czasami gdzieniegdzie mu sie. to udaje. Lecz raz
rozpocz^ty proces przeobrazania obllcza swiata jest

niepcfwetrzymialny. Ten pocbed to potemy, od dawina
fcrwajqey, 1 Maja. Bo 1 Maja pnzed przeszlo pol wie-
kiom stal sifl pochodniq ukazujajCq kiemneik mairszu
dziejowego.

1 Maja to swieto wiosny, jakze bliskie nam wszyst-
kim ludziom pracy, bo swieto nadziei ludzi krajow
jeszcze nie wyzwolonych.

Poohod dziejowy trwa. Uczestniczq w nim miliony
ludzi, walczac o rzecz najwaimiejsza. — lepsze i ra-
dosne zycie. A o taki eel warto i trzeba walczyc!

Nasza ludowa wiosna mocno zapuscila korzenie
w polskiej glebie, w umyslacb i eercach ludzi. Nie
dotarla jeszcze do kazdego zakqtka zycia. Toezy walke.
z ugorami, z chwastami pozostawionyiml nam w sbu-
^crinie. Nielatwo je wyplenic. Maj^ one tendencje
do szybkiego odrastaeia, sa. agresywne, jak agresywny
jest kazdy wstecztiiik i pasozyt.

Duzo imamy jeszcze do zrobienia. Obecne osiagniecia
sa. pocza.tkiem wieJkiej ofensywy. Niejednq b^dziemy
musieli pokonac pr&eszkode. Lecz wiemy na pewno —
mamy dose sily, zapalu nam nie zabraknie, .bo w na-
ezej tworczej pracy jest jasna perspektywa i wiara,
tie to wfezystko co robimy jest siuszne i sluzy icalenxu

narodowi.
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WOJEWODZKA WVSTAWA MODELARSKA
Staraniem Wojewodzkiej Rady Modelarskiej i Sekcji Modelarskiej ZW LPZ

we Wroclawiu w dniach 1—8 kwietnia br. zostala zorganizowana Wojewodzka Wy-
stawa Modelarska. Otwarcia jej dokonal Frzewodniczacy WEM, Roman Majcher. Na

' uroczystosi t? przybyli zaproszeei goscie, miejscowa prasa, radio i telewizja. Wy-
. stawa juz od pierwszych dni cieszyla .sie. duzym powodzeniem. Najlopszym za£ swia-
dectwem uznania dla organizatorow jest „Zlota Ksiesa" z wpisami zwiedzajacych.
Oto kilka fragment6w tych wpisow:
„Iniojatywa rzeczywiscie godna najwyzszego uznania. Oby tak cze^ciej w cia.gu

roku", lub „Wystawa wzbudza podziw dla pomyslowych i precyzyjnie wykonanych
modelL. Inicjatywa ze wszech miar zaslugujaca na poparcie".

Na wystawie zgromadzono ponad 100 modeli z roznych dziedzdn modelarstwa.
Najwi^cej wystawiono modeli okretowych, od wycinanek do precyzyjnie wykona-
nych modeli redukcyjno-plywajacych.

Organizujg-c wyatawQ, myslelismy glownie o mlodziezy, dlatego tez wiekszosc
eksponowanych modeli wykomana jast przez mlodziez w wieku. od 9—16 lat, Pozo-
stale eksponaty to prace modelarzy zaawansowanych takich jak, Zygmunt Heine-
man, Henryk Pszczoikowski, Kazimierz Ld&owski czy tez mniej znanych, jak Sta-
nislaw Fiebieg, Adam Bogucki.

Makieta kolejowa z ruchomymi pocia.gami, lataja.ce samoloty oraz samochody
wykonane przez Henryka Pszcz61kowskiego z Walbrzycha byty doslownie oblegane
przez zwiedzajacych.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyly sie, samoloty wykonane przez Zyg-
munta Heinemana oraz wloski krazownik „Rajmondo Monteccucoli" — dzielo Sta-
nisiawa Fiebiega, Nie moglo narzekac na brak powodzenia stoisko z „Malym Mode-
larzem". Juz w pierwszym dniu sprzedano ponad 200 egzemplarzy. Na zakonczenie
cheialbym podziekowac calej Woj. Radzie Modelarskiej oraz wszystkim tym, ktorzy
przyczynili sie do organizacji wystawy (nalezy tu zaznaczyc, ze prawie w.szystkie

prace zwi^zane z organizacja. wystawy zostaly wykonane spolecznie),

Marad

Model redukcyjny samolotu
„Jak-S" w podzlalce 1:72 wykona-
ny przez zygmxmta Heinemana
z Wroctawict oraz model wyczy-
nowy wykonany przez Mleczysla-
wa Wasilewskiego z Wroelawla.
Oslaga on prqdkoSi 139,8 km/h.

Moment otwarcia wystawy przez Roma-
na Majchera, Przewodnlczacego Woje-
w6dzkiej Rady Modelarskiej we Wroc-

lawiu,
Model lodzi staroslowiaiiskie) w podztatce 1:50, wykonany przez kol. Boguckiego

z Zawistowa,

/



Models raklet latajqcych o napq&zle
Jdiszouiym, wykonane przez modelarzy

z Brzegu Dolnego,

Model niszczycieia w skali 1:200 wykO'
nany przez Zbigniewa Plerzchalq lat 14

Fragmenty makiety
koiejowej toykona*
nej przez modelarzy

z WrQCtauAa,

Model myczynowy wykonarty przez mo-
delarzy z Brzegu Dolnego*

Kuter torpedowy ftMASS,r
t wykonany

u> podzlatce 1:50, przez Jana Maszczyft-
sktegc z WrQClawia (reduk-Cja plywa}qc$).

Model okrqtu tagtowego z XV 111 wieku „Bovnty" w podzialce 1:50 ivykonany przez
Kazimierza Lisowskiego z Wroclawict.

Z. krafu

i za hutiaia

Nasz staruszek „Batory" docze-
kal sie, obszernego opisu w an-
gielsklm tygodniku modelarskim
„Model Engineer'' nr 3166/1962.
Pod duzym tytulem: ,,Liner
From Poland" zamleszczona jest
histona „Batorego" z podkresle-
nlem jego dzialalnoSci w okre-
sie wojny. Oprficz szeregu da-
nych techntcznych podano tez
nazwy linil i port6w, na kt6rych
„Batory" plywal dawniej i obec-
nfe, Calofic zilustrowana jest je-
denastoma zdje.clamt, roblonymi
pod katem potrzeb modelarza,
a i-okazujaeymt najbardzlej cha-
rakterystyczne fragmenty statku

Zgodnle z uehwala Central-
nej Rady Modelarstwa LP2 te-
goroczne zawody modeli piywa-
jacycli mlaly odbywac sie. juz
wg nowych Przepls6w Klasowych
i Regatowych ivjAVIGA. Spolecz-
nej pracy czlonk6w CRM — kol.
kol. J. Czarneckiego, L. Stani-
szewskiego i w. Cichego - - zaw-
dzle,czamy przettumaczenie tych
przepisow z jqzyka niemteckle-
gq na polski. Jak sie jednak
dowiedzielismy, do Istniejacego
juz opracowanla ma by6 wpro-
wadzone szereg poprawek wnlo-
sltowanych przez krajowe zwiaz-
ki roodelarskie NRF i Wloch.
W tej sytuacji wprowadzenie
u nas tych przepls6w byloby
przedwczesne. Tak wl^c i w tym
roku rozgrywac bedzlemy zawo-
dy wg regulaminu opraeowanego
przez przedstawieleli bratntch
organizacjl z pa listw soejalistycz-
nyeh,

W 2SRR ustanowiono kilka no-
wych rekorc!6w w modelarstwie
lotniczym, mianowicie junior M.
Semiakln z Kronsztadu lotem mo.
delu

.
smlglowca z wynikiem

17 mln, 53 sek., P. "Weliczkowski
z Alma Aty modelem radioste-
rowanym, dlugost lotu 91 km,
a po okre.gu 35 km. Natomiast
H. Malikow z Tuly uzyskal mo-
delem zdalnie sterowanym wy-
soKosc 2250 m.

Nowy nu^ier wloskiego czaso-
pisma „Modellistica" 69/1S62 i tym
raze in zamiescil przedruk z ,,Mo-
delarza". Jest to plan lodzi sta-
i oesip.sk isj opracowany przez M.
.lakubika z w^growa, zamiesz-
czony u nas w nr 6/1961. Prze-
drtiku dokonano z zachowaniem
polsklch napis6w na planie i

wskazaniem zr6dla. Poza tym
numer ten zawiera wiele cieka-
wego materialu rysunkowego 1

opisowego na temat XVII-wlecz-
nej Jednostkl o nadzwyczaj bo-
gatym wyposazenlu 1 dekora-
cjach, znanej na calym Swiecie
,,The Sovei-iegen Of The Seas".

Jak informuje „Modellbau und
Basteln" nr 2/62, na zlecenie Od-
dzlalu Agitacjl i Propagandy
Zarzadu G16wnego GST opra-
cowano sredniometrazowy film
propagandowy o modelarstwie
okr^towym pt. ,,WIelkie zawody
malych okre_t6w". Tematem fil-

mu ,sa przygotowania i nastQpnie
przebieg Mistrzostw Europy Mo-
deli Plywajacych rozegranych w
IS 61 r. w Karl-Marx-Stadt w
NRD. TenSe numer zawiera m.
in. przedruk planu dwustopnio-
Tvej rakit2ly hydro-pneumatycz-
nej wraz I pelnym tlumaczeniem
opisu budONvy. opracowanej przez
kol. K. Tworka, a opublikowanej
w „Modelarzu" nr 10/61.
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TEORIA
L 0 T U
RAKIETY
LOT PIONOWY (3)

(dalszy ci<|g 2 nru 4/62)

Po podstawieniu powyzszych da-

nych do wzoru (8) otrzymamy:

31

V =163— 9,81-4—- • 1,79

V«ecl = 163- 39,2- 25,75 =

lub

v-«m = 98 m/sek. -3.6=
= 352,8 km/godz.

Przyklad 4.

OkreSlid wysokolc, jaka uzyska
rakieta na odcinku biernym, jezeli

predkosc rzutu V M = 98 m/sek.

Wysoko^c te, h% okreSIimy ze

wzoru na rzut pionowy:

(9)

98 „
hi = 480 m

2-9,81

Wynik ten stanowi dla nas pierw-
sze przyblizenie, gdyz pomine.lismy

wptyw oporu powietrza na tym od-
cinku toru lotu rakiety.

Uwzgledniajac wplyw sily oporu
powietrza wz6r (9) przybierze po-

etac:

h, = k • h'2 k<l (10)

gdzie k — wspolczynnik uwzgled-
niajacy wplyw oporu powietrza na

biernym odcinku toru lotu,

Dla k = 0,8 {sluszne dla danego
przykladu)

h2 = 0,8 * 480 = 384

= 384 m
Z kolei om6wimy wzory, pozwa-

lajace znaleic wysokosc ht odeinka

aktywnego.

Znane sa rozne teorie odkreslania

zasadniczych parametr6w toru lotu

rakiety. Wiekszosd tych obliczen

sprowadza si^ jednak do rachunku
calkowego, przy zaloseniu, ze efek-

tywna predkoSfi wyplywu gazu wy-
nosi 2000 m/teek.

ModeQarstwo rakietowe jest jed-

nak (w skali Swiatowej) dalekie od

tej wartosci. Stosowane materialy

pedne, „paliwa", maja. niewielkie

impulsy wlasciwe (Iw =25 4- 40

kGsek/kG), a tym samym male
predkosci wyplywu gazu. Jest to

calkiem zrozumiaie i podyktowane
iniska. cena materialu pednego, jak

rowniets wzgledami bezpieczenstwa,

zarowno wlasnego, osob trzecich oraz

mienia panstwowego.

Jezeli modelarstwo rakietowe ma
bye masowe (rakiety latajace), to

pulapy osiagane przez te rafciety

nie powinny zagratzac lotom samo-
lotow lecgcych raad naszym teryto-

rfum.

DIatego celowe bedzie obliozenie

.wysokosci lotu rakiety H dla lotu

pionowego. Wysokosci uzyskiwame

dla tej samej rakiety, ale wyrzuea-

nej pod katem <90°, beda. oezywi-

£cie mniejsze.

Z kolei poznamy przystepne wzo-

ry i tabele, pozwalajace w sposab

dose szybki obliczyd wysokosc hi,

Sa one wynikiem przeJiczen za po-

moca rachunku calkowego i przy

zalozeniu, ze Iw = 25 kGsek/kG

oraz, ze ciag jest staly (P = const.).

Gdybysmy jednak korzystali

z mniej dokladnego wzoru (11) slu-

sznego dla a = const.

h
1
=

Vrzecz tp
(11)

to po podstawiieaiiu i po wykonaniu
dzialaft matematycznych otrzyma-

libysmy

h1
= - 196

h
t
— 196 m

ZaleznoS6 powyzsza stancfwi w .na-

szym przypadku jedynie wartosc

przyblizona. fteeczywbta wysokosc

lotu rakiety (hi) jest jednak wiek-

sza. Obliczymy j^ na podstawie

nast^pujacych po sobie wzorow.

Przyspieszenie rakiety na poozat-

ku palenia siq ladunku obliczymy

ze wzoru;

gp ' tp

(12)

. We wzorze tym mieznana. dla nas

wielkosc!4 jest efektyw-na pr^dkosc

wyplywu gazu w
( . Okreslimy ja. ze

znanej nam juts zaleznosci (2).

W
c
= Iw • g = 25 • 9,81 = 245 m/sek

W
e
= 245 m/sek.

Rzeczywista predkosd wyplywu
gazu bedzie mniejsza. My poprze-

staniemy na powyzszej wartosci.

Po (podstawieniu do wzoru (12)

wszystkich wielkosci otrzymamy:

w We 0,1 • 245
ap =

qp • tp 0,2 • 4

a — 30,6 m/sek2

30,6

Z wairtosci tej wyrdka, ic przy-

spieszenie poczatkowe jest okolo

trzy razy wieksze od przyspteszenia

ziemskiego, oo jest calkiem wystar-

czaj^ce.

Jednoczesnie przypominamy, ze

stosowamie duzych przyspleszen dla

rakiet jest bledne 1 prowadzi do
niepotrzebnego wytracania predkoSci

lotu w tych najgestszych warstwtach

atmosfery, w jakich lataja rakiety

modelarskie. Bardzo ciekawa. ana-

log!^ na ten temat przytoczymy

w jednym z dalsizych artykul6w.

W dalszym ci^gu naszych obliczen

okreSlimy wysokosd odciinka aktytw-

nego h t przy pominiieciu sil ze-

wnetrznych.

Wc*
K = Kt (Xa) (13)

Wspolczynnik K
t zalezy od war-

tosci ). bedacej iloraaem ciezaru

materialu ipednego a> do ciezaru

startowego rakiety q pl czyli:

0,1 tG
~

qp 0,2 kG
0,5

Dla obliczonej wartosci ^a = 0,5

odczytujemy wsp61czynnik =
0,1534 (tablica II):

Tablica II

X

0,10 0,0051
0,15 0,0119
0,20 0,0215
0,25 0,0342
0,30 0,0503
0,35 0,0700
0,40 0,0935
0,45 r 0,1212

[
0,50

|
|
0,1534

|

0,55 • 0,1908
0,60 0,2335
0,65 0,2827
0,70 0,3612



Wartosci wsptflczynnika Kt poda-

ne w tablicy II moga. bye zaokra-

glone do drugiego miejsca.

Ostatecznie otrzymamy:

hi
We4 245a

• 0,1534

30,6

hj =301 m

301

Po uwzglednieniu ezynnikow ze-

wnetrzriych, jak sily oporu powie-

trza itp., rzeczy.wista wysokosc lotu

rakiety wyrazi sie, nastepujaca^ za-

leznoscia.:

h, = hi
d'B g.tpa

(14)

gdzie:

ht — wysokosd osiagana przez ra-

kiety w locie pionowym (od-

cinek aiktywny) (m)

P — sila ciagu silnika rakietowe-

go (kG)

srednica rakiety (cm)

przyspieszenie poczatkowe ra-

kiety (m/sek.2
)

przyspieszetiie ziemskie

(m/sek.*)

czas palenia sie. ladunku (sek.)

wspolczynnik, ktory crfczytu-

jemy z tablicy III dla znanej

wielkosci V ctkreslonej wzo-
rem. (7).

Tablica in

d —

g —

K-
B

v teor- (m/sck) B

30 0,03
40 0,06

50 0,10

60 0,18
70 0,20
80 0,36
90 0,59
100 0,90
110 1,34

120 1,88

130 2,33

140 3,32

150 4,25

|
160

|
I

5,34
|

170 6,60
180 8,06
190 9,70
200 11,55

210 13,6!

220 15,07
230 17,46

240 20,07
250 22,89
260 27,37
270 30,84
280 34,59
290 38,62
300 42,97
310 47,67
320 52,71\ 330 57,98
"340 64,09

70,55350

Po podstawieniu iwszystkich wiel-

kosci do wzoru (14) otrzymamy wy-
sofcoSc, jaka. osiagnie rakieta w lo-

cie pionowym na akstywnym odcin-

ku torn lotu.

2. V,

h, = 301 -
3 !

5,34 9,81 -"4a

0,625-30,6 2

h, — 301 — 2,5 — 78,5 = 220 m
h| = 220 m

Jak widzimy, wysokosc obliczona

wzorem (14) rozni sie. nieznacznie

od wartosci okreslonej wzorem (11).

Zasadniczo jednak wzor (11) jest

sluszny dla stalego przyspieszenia

rakiety.

Ostatecznie wiec calkowita wyso-
koSc, jaka osiagnie rakieta, wyniesie:

H = h, + h a = 220 + 384 = 604

H = 604 m

Na podstawie tego wyniku moze-
my wysunac na&tepirjace wnioski.

Mimo uzycia tylko lOtt-gramowego
materialu pednego (modelarskiego)

o niskim impulsie wiasciwym, oraz
lekkiej konstrukeji, rakieta jest w
stanie osjagnac taka wysokosc, kto-

ra zagraza jui lotom samolotow,

Z tych tez wBgledow wydaje si§

celowe obliczanie pulapu rakiety

dla lotu pionowego. Otrzymany wy-
nik pozwoli nam na zadecydowa-
nie, czy rakieta moze bye odpalona
z terenu otwartego (pola zaiajduja-

cego sie, za miastem), czy tez trze-

ba korzystac ze specjalnego poli-

gonu. W zwiazku z tym apelujemy
do kompetentnych wladz, aby usta-

lily granfce. wysakosci, na jaka moz-
na wypuszczac rakiety, zardwno na
naped kliszowy, jak i na staly ma-
terial pedny, oraz inne.

Chcac miec jednak caloksztalt

obliczen wg kolejnosci, .wykonamy
jeszcze jeden przyklad,

Przyklad 4:

Obliczyc wysokosc H (pulap), ja-

ka osiagnie rakieta w locie piono-

wym dla nastepujaeych danych:

Dane: P = J kG
t
D
= 5 sek.

qp
= 0,5 kG

o> — 0,2 kG
d = 4 cm

(Wartosc sily ciagu i czasu pale-

nia s if ladunlku ©dozytujenny z wy-
kresu otrzymaiiego na hamowmi mo-
delarskiej. Sredinice. d mierzymy
suwmiarka, a pozostale wartosci.

qp
i to okreslamy za pomoca zwy-

klej wagi),

P-tp
1, Iw

1 • 5

0,2

Iw g - (,> 25 -9,81 -0,2

~ ~ 0,5-0,1
' 9p - „

49

0,4
= VmaJt = 122,5 m/sck

ds

3' ^ rzec?, — ^'max — % ' *p — _ * A =
r

= 122,5-9,81-5 -4— =61 m/sek

Dla wistepnej orientacji co do
wielkosci h, posluzymy sie. przybli-
ionym wzorem:

,
vrze«z tp 61,5-5

h, ?w =—-— - 153 m

Dla dokladnego obliczenia wytso-
koscj H skorzystamy z nastepuja-
eych iwzorow:

4, ap =
o W„ 0^-245 49

cp • tp
~ 0,5-5 ~

2,5

= 19,6 m/seks

,
Wt» 245 !

- 0,093
5. hj- K! (X)=—-1 ^285m

ap 196

o 0,2
6. X = -r=0,4dlaX=0,4 K, =0,093

op 0,5

7. h, = hj -,
d^B g-tp

P-ap 2

16-0,18 9,8-25

= 285 -

8. hi

1 • 19,6 2

hi = 163m

V* 61 5 a

= 193 m

25 kGsek/kG

2g 2-9,81

hj = 0,8 h'2 — 154

h; — 154 m
9 . H = h, + h2 = 163 + 154 = 317

H = 317 m

Na pod&tawie tego przykiadu wy-
nika, ze mimo uzycia dwa razy
wi^kszego ladumku — rakieta
osiagnela irinisjszy pulap, Gdzie
tkwi sedno sprawy? Otdtz rakieta
w tym przykladzie jest cieisia od
poprzedndej, tu wspolczynnik X jest
mniejszy oraz wi^ksza jest jej sred-
nica, co wiaze si^ z iwi^kizyni opo-
rem powietrza.

Chca.c uzyskiwac duze pulapy
(np. dla rakiet jednotstopniowych),

przy okreslonym i ogranicBonym
ciezarctwo ladumku, ealety c^zyc
przede wszystkim do uzyskania du-
zych wartosci A, gladkiej powierz-

chni oraz mozliwie malego przekro-

ju poprzecznego.

Zagadniende to omowi^ w jednym
z dalszych artykuldw. JezeJi zainte-

resujecie si^ tematykg, zwracaj-
cie sie zawsae do nas, a chetnie

udzielimy Warn wyjasnieri. Rowniez
napiszcie, jakie klopoty mi&liscie

przy obliczaniu Wa&zej rakiety mo-
delarskiej,

Mgr inz. BOHDAN W^GRZYN



MIKROMODELE Z OSTATNICH ZAWODOW
W HALI LUDOWEJ WE WROCtAWIU

MODEL JAHA DIMM — KRAKOW

Kozpi^tosc modelu 78u mm, dtugosc calkowita beg smigla
720 mm. smiglo srednicy 440 mm (w drugim modelu 460 mm).
Naped guma „Pirelli", rozcieta, o przekroju 1 x 1,9 mm. rat -

kowita dlugos£ fiumy 1020 mm. Gume rozwieszono w dw6ch
nltkaeh na haczykach o rozstawie 330 mm. Szklelety skrzy-
del i stateeznikow, baldachimu i smigla, wykon.mr zostaly
z listewek balsowych o przekroju 0,S mm. fceberka skrzy-
del i statecznikow z listewek balsowych o grubosci 0,4

—

0tB mm. Co drugte zeberko w srodkowej cze£cl skrzydla
wykonano konstrukcyjnie, pozostale giete. Gl6wna czesc
kadluba wykonana ze slomy o Srednicy G mm. Plasta
smigla takze ze slomy. Na olinowanie usztywniajqce kon-
strukcje. szkieletu, uzyto drutu cbromonikielinowego Sred-
nicy 0,05 mm.

STEFAN B0MB0L-,

MODEL STEFANA BOW — WROCLAW

Rc-zpietosC modelu 830 mm, dIugos~£ 680 mm. Srednica
smigla 444 mm, skok 170 mm, szkielet mudelu x liste-
wek balsowych. Kadlub w gt6wmej czeici wykonany Jest
z balsy, ktAieJ cienki plat zwiniety 1 sklejony w rmkr
o srednicy wn^trza 1 mm, Tylna czegc kadluba zweza si?
do srednicy 2 mm. Jarzmo przedniego haczyka tak jest
wykonane, ze haczyk daje si? swobodnie wysuwac z tylnej
czesei jarzma. Co drugie zeberko skrzydla i statecznika
poziomego, Jest wykonane konstrukcyjnie. Szkielet modelu
usztywniony drutera chromonikielinowym.

8
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Krakowski osrodek modelarski
zawsze przejawial wiele inicjatywy
w organizowaniu roznych imprez
i szukaniu nowych form dzialalmos"ci

modelarskiej. Nic wiec dziwnego,
ze i I zawody modeli rakiet zostaly
zainicjowane i przeprowadzone
wlasnie w Krakowie. Inicjatorem
imprezy byI Aeroklub Krakowski,
wspolorganizatorem, ktdry zarazem
poniost wiekszosc kosztow, byla re-
dakcja dziennika „Slowo Powszech-
ne".

W poczatkowych zalozeniach im-
preza ta miala bye zamkmieta, do-
stepna wylacznie dla modelarzy
Aeroklub6w PRL. Na wniosek ZG
LPZ organizatorzy zgodzili sie takze
na udzlal W zawodach modelarzy
Ligi Przyjaci6t Zolnierza. Zaklada-
no, ze Impreza ta — jako pierwsza
tego rodzaju w Polsce — zgrupujo
niewielka ilo£d chetnych. Bylo to
o tyle usprawiedliwione, ze rip. gdy
LPZ organizowal w 1954 r, w Po-
znaniu pierwsze zawody modeli ply-
wajacych — na starcie staneto 29
zawodnikow, a na pierwszych za-
wodach modeli sarnochodowych,
przeprowadzonych w 1960 P., bylo
zaledwie 19 startujaeych. Tu jed-

Przerwx S min, Wszyscy do wyrzutni.
Czas na zamontoumnle swajej rakiety.
Wyrzutni na starcie 10. Konstrukcja

katde] inna.

nak poczatkowe zatozenia przeszly
wszelkie oczekiwania. Do udziaiu
w I zawodach modeli rakiet, o me-
morial im, Kazimierza Siemionowi-
cza zglosilo sie ponad 200 modela-
rzy, Z roznych powod6w nie przy-
jechali jednak wszyscy, gdyz przy-
bylo tylko 126, z ezego Komisja
Techniczna dopuseila do startu 120.

W liczbie tej bylo 80 zawodnikow
z APRL i 40 z LPZ. Razem z za-
wodtnikami przybyla tez; liczna grupa
kolegow — obserwatorow, szczegdl-
nie z wojewodztwa krakowskiego
i katowickiego. Stanowilo to do-
w&d, jak tego rodzaju imprezy sa,

interesuja.ce dla mlodziezy i jaka,

ciesza. sie populamoscia,. Dowodzi
tez, ze zawody modeli rakiet nalezy
organizowae cze^ciej i nie tylko W
skali ogolnopolskiej, lecz ze wzgl?-
d6w oszczednosciowych raczej na
szczeblu wojew6dzkim.
Dla najlepszych modelarzy przy-

gotowano cenne i ciekawe riagrody.
Dla modelarza, ktorego model osiag-
nie najwiekszq wysokoSc, przezna-
czony byl motorower „Komar", a za
najciekawsze rozwiazanie konstruk-
cyjne byia wyznaczona nagroda u-
fumdowana przez Ktub im. J. Gaga-

Jeden z czterecft punktdw obseru>a.cyj-
1 nycft na zawodach.

rina w postaci 10-dniowej wycieczki
do ZSRR. Poza tym za dalsze miej-
sca przygotowano silniczki mode-
larskie. Kazdy zawodnik otrzyrnal

ladny metalowy znaczek okolicznos-
ciowy oraz ksiazke Z. Wasilewskie-
go pt. „Obys zyl w ciekawych cza-

sach".

Gala impreza byta traktowana tak

przez APRL jak i LP2 jako okazja

do zebrania doswiadczen, ktore po-
mega do wypracowania form orga-

nizacyjnych, programowyeh i tech-

nicanych, Zadanie to spelnila w ca-

lej rozciaglosci i przyczynita si? do
wyciagniecia szeregu wnioskow na
przysztosc.

WARUNKI TECHNICZNE

Regulamin imprezy nie ograniczal
wieku zawodnikow. Zadaniem bylo
osiagniecie najwiekszej wysokosci
w dw6ch kategoriach modeli, mia-
nowicie rakiet jednostopniowych na
paliwo state i rakiet jedno- i wielo-
stopniowych wodno - pneumatycz-
nych. Te ostatnie nie byly jednak
reprezentowane na zawodach, Po-
dzialu na aiaped kliszowy i nap^d
na paliwo stale regulamia nie prze-
widywal. Maksymalna obj§toS6 la-

dun ku paliwa nie mogla przekro-
czyd 15 cm3

, z tym, ze ladunki nie
mogly byd zwiazane trwale z kon-
strukejq rakiety przed sprawdze-
niem ich przez Komisj? Technicznq.
Stosowamie metalu przy konstrukeji

Dokonezenie na str. 21

Kaidy -model byt szczegdlowo badany
przez Koml8j% Tcchnicznq, 3tt6ra decy-
dowala o dopuszczeniu do startu, Zdjq-
cie -przedstawia fragment pracy Fcowiisji.

Sfed2<j od lewej; Jan Bury z Poznania,
prof. HenryK Muster z Polttechniki
Warszawskiej i Jan Kopei z Warszawy.

nieh wskaz6wek swoim mo&elarzom prztd startem. W oczeWioanfu na stoojc( JcoleJJe? startu.
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MODEL

WODNOSAMOLOTU

Z NAP^DEM
SILNIKOWYM

Konstr: T. PELCZHRSKI

Modelem wodnosamolotu, ktorego

plan podaje, startowalem na zawo-

dach Hydro-Yugo-Cup w 1961 r.,

zajmujac piato miejsce.

OPIS KONSTRUKCJI

Kadlub modelu wykonany jest

w iontiie belki sklejomej z listew

sosnowych o wymiarach 3X15 i

okleiny baJsowej grubosci 4 imm,

z wietzyczka sklejkowa grubosci

4 mm, do ktarej przyMejona jest

podstawa dla sfcrzydel oraz loza

silnika. Silnik zamoeowany jest na

lozu skoSnie i mimosrodowo.

W tylnej czesci belki kadluba na-

klejony jest statecznik kierunlkowy

ze sterem, uruchamianym samowy-

zwalaczem zamocowanym na wie-

zyczce. Samowyzwalacz ogranicza

czas pracy silnika przez zamkniecie

kurka pallwowego.

Skrzydia. dzielone normalnej kon-

strukcji ztozone sa. na sosnowym

dzwigarze z szufladkami bagnetu

laczacego platy. 2eberka oraz list-

wy natarcia i splywu wykanane sa

z balsy. Kilkakrotne cellonowanie i

grube listwy czynia, konstrukeje,

skrzydia dostatecznie sztywna.

Skrzydia sklejone sa podwojnie

papierem japonskim i kilkakrotnie

cellonowane.

Statecznik poziomy wykonany jest

ealkowicie z balsy i pokryty — po-

dobnie jak skrzydlo — papierem

japonskim. Do kadluba przymoco-

wany jest gurnkaimi.

Plywak przednl posiada konstruk-

eje wre.gowa, balsowa. Oklejony jest

rowniez deseczkami balsowymi, tyl-

UlodnoQQmolot
z napedem silnikowym

ko „podeszwe." wykonano ze sklej-

ki grubosci 0,6 mm. Czeici balsowe

plywaka oklejone sa. papierem ja-

ponskim, a calosc dokladnie cello-

ncwana. Do plywaka przymocowa-

ne sg rurki mosi^zne, w ktore

wchodza golenie plywaka, wykona-

ne z drutu stalowego grubosci

3 num. Golenie plywaka z kadlubem

lacza. sruby mocujace silnik.

Plywaki tylne konstrukeji skorupo-

wej wykonane sa. calkowkrie z balsy

i oklejone papierem japorisfcim oraz

dokladnie pocellonowaine. Plywaki

przeklejone sg na styk do statecz-

nika poziomego. .

TADEUSZ PIEKARSKI
Krosno

/
li



SAMOLOTY M1NIONEJ WOJNY

sAM<rL<rr
mtmi
MYSLiWSKl

OPIS BUDQWV DO PLANU
OFUBL1K0WANEGO W Nr. 4/62

Vf roku 1341 W angielskich zakladaCh
Hawker zbudowany zostal jedaomiejsco-
wy samolot myillwski 1 niysllwsko-
bombowy „Tempest V* (Burza). Samolot
ten by J udoskonalona wersjq „ryphoona".
Budowano go w kllku wersj-jch, wypo-
sazonych W xdtna typy illniknw.
..Tempest V", posladaJucy pote,zny sll-

nlk Napier ..Sabre" II B o mocy 2400 KM,
by I najnowoczesniejszym mysLiwcem nlc
tylka w$r6d sumolot6w RAF, lecz w lot-

nlctwlu wszystklch sll sojuszniczych.
Konalruktorem tego samolotu jest Sid-

ney Camm, tworca slynnego Hurricane'a.
Camm 6 mlesie,cy pracowal nad udosko-
nalenlem ,,Typhoona", uzyskulac w re-

zultacla nowy samolot „Tempest", po-
dobny do swego poprzednika, ala r6i-

nlacy sie. iz«regiem zmlan konstrukcyj-
nych, przede wszystkim zas lepszymi
osiagaml.
Oto roznlce miedzy „Tempestem" a

..Typhoonem": W samolocle .Tempest"
zastosowano bardzo cienki prolil skrzy-
dia. ciefiszy nlz w samolocle ..Typhoon"
o 127 mm u nasady. PocHa.gne.lo to za so-
bg szereg zmiari. Aby zrekompensowac
brak przestrzeni W skrzydlach, przedluio-
no kadtub 1 umieszczono zbiornik paliwa
Z3 kabitiii pilota.
Ellptyczne skrzydla ..Tempesta" byly

tak clenkie, za trzeba by to skonstruo-
wac specjalne dzialka (Hlspano MK-v),
aby mozna bylo je tam umieSclfi. R6w-
nlei clenkie opony zostaly przygotowa-
ne W zakladach Dunlopa.
Dla wi^kszej r6wnowagi na zlemi, roz-

stawienia cienkich goleni oleo-pneuma-
tyeznych zwiekszono do okolo pleclu
metrow. Powlekszono r6wntei pc-
wterzchnie statecznika klerunkowego
w celu zapewntenia doskonalej statecz-

nosci samolotu na duze] predkosci.
Kabine. pilots przesunieto nieco do ty-

lu, aby polepszyfi wldocznold w &61, a

owiewke kabiny zmniejszono do mini-

mum. Starannie zaprojektowano dodat-
kowo zblornlki wraz z lacanikaml do
rozczepienla lch pod skrzydlaml. Szeze-
gdlny nacisk poloiono na to. by po-
wierzchnia samolotu by la gladka.
Prototyp samolotu ..Tempest V" w

oznaezeniu labrycznym HM 595 zostal
oblatany dnia 2 wrzeSnia 1943 r. Doko-
nal tego pilot oblatywacz Philip Lucas.
Pierwsza samoloty seryjne oblatywane
byly W dziewie,e mlesle.cy p6znlej przez
Mr. W. Humble'a. Do dzialaft bojowyeh
wprowadzono Je w roku 1944.

Plerwszo dwlo grupy „Tempest6w"
(dywlzjony 3 I SS RAF) rzucono w
czerwcu 1944 roku do walkl z latajqcymi
bombaml V-l, zagraiaJacymi Londynowi.
..Tempesty" okazaly si^ szybsze Od V-l
0 80 km/godz. l podcaas trzech saezy-
towych mlesi<;cy ataku zniszczyly ponad
600 poclsk6w V-l.

OPIS KONSTRUKC.T1
„Tempest V" byl Jednoosobowym, Jedno-

silnikowym, ealkowieie metalowym
wolnonosnym dolnoptatem. przezna-
czonym do walkl na malych i ^red-
nich wysokoSciach

.

Dzienny 1 nocny samolot myfliwski
1 myiliwsko-bombowy.
Kadlub — konstrukcji skorupowej,,

wzmocniony listwami podluznymi.
Owiewka kabiny ze szkla organiczne-
go starannie oprofilowana zapewnlala
doskonala widoczno^c.

Skrzydlo — ealkowicla metalowe, dwu-
dfwigowe o obry3ie eliptycznym, wy-
posaione w klapy do Ia.dowanla.

Podwozie — wolnonoine, catkowicle cho-
wane w locle wewnqtrz skrzydel
w kierunku ,,do kadluba" osloni^te
owiewkami. K61ko ogonowa ehowane
w locle.

Naped — silnik Napier „Sabre" II B,
24 cylindrowy w ukladzie litery ..H"
o mocy 2400 KM, naip^dzajqcy cztero-
lopatowe, metalowe, nastawne w lo-

clo £mlglo.
Uzbrojenle — ,,Tempest V" sei'la 1—4

dzialka 20 mm Hispano MK-II zabu-
dowano w skrzydlach. , .Tempest"

Dokonczenie na str. 21.

SAMOLOT
MYSLIWSKI
BLOCH

W chwili wybuchu II wojny Swiatowej
samoloty mySliwskie Bloeh MB-153 sta-
nowily wraz z samolotami typu Morane
MS-406 1 Devoltlne D-520 podstawowe
wyposazenle Irancuskich jednostek lot-
nlctwa myfiliwskiego.
Bloch MB- 151 opracowany zostal na

zlecenla francuskiego Minis terstwa Sit
Powletrznych przez zesp61 konstrukto-
r6w 2 inz. L. Servantym na ezele, jako
dalszy ewolueyjny model wczeSnlej pro-
dukowanego w malych seriach mylliwca
MB-15I 1 MB-1 51-01. W czasle pr6b la-
brycznych nowa wersja wykazala wyso-
kle wlasnoSci lotne, iatwose w pilotazu
1 wysoka. sprawnoSc bojowa. MB-152
1 wprowadzane juz w przededniu wojny
MB-1SS z silnikiem GR-14R o mocy 1400
KM, u£yto w walce przeciwko niemlec-
kie.1 Luftwaffe — wykazaly duia. prze-
wage nad niemieckimi Me-109. Znikoma
iloSd MB-1 55 nie pozwolita Jednak w pel-
ni wykorzystac tej przewagl.
Na samolotach MB-152 w 1940 r. wal-

czyli polscy pUoci-mySliwcy, kt6rzy po
klt>sce wrzeSnioweJ 1939 r. podj^li u bo-
ku lotnictwa francuskiego dalsza, wai-
k^ z wrogiem.
W samoloty tego typu uzbrojony byl

miedzy innymj klucz majoca E. Wi^c-
kowskiego. przydzielony do francuskiej
..Grouppe de Chessa III-9" 1 klucz po-
rucznlka Z. Henneberga, bronia.cy bazy
w Chateauvoux, Opr6cz zadanych wro-
gowl zniszczeii naziemnyeh, obydwa te
klucze uzyskaly za okres kampanii fran-
cuskiej po Jednym zestrzale samolot6w
nieprzyjacie&kich,

,

Bloeh MB-152 byl metalowym, wolno-
noSnym Jednosilnikowym dolnoplatem
z chowanym podwoziem.

Silnik gwiazdowy. chlodzony powle-
trzem, wysokofciowy — Gnome Rhome
typ 14N25 o mocy 1135 KM przy 2400
obr/min. Smiglo metalowe przestawialne
Gnome-Rhone.

Uzbiojenie: 2 dzialka HS typu 404 ka-
liber 20 mm. 2 bombs* Michelin po
30 kG. lub dwa dzialka HS typ 404 i

2 karabiny roaszynowe MAC; dwie bom-
by pj 6(i kG.

DANE TECHNICZNE:

rozpie.tosc — 10,57 m
dlugoSc — 8,97 nl
wysokosfi — 3,03 m
cieiar wiasny — 1981 kG
ciezar w loeie — 2700 kG-
pr^dkoS6 maksymalna — 520 km/h
predkosc przelotowa na 5500 m — 482
km/h

predkosc l^dowania — 110 km/h
predkosc wznoszenia na 4000 m — 12,00
m/sek.

predkosc wznoszenia na 5000 m — 10,85
m/sek .-

pr^dko^c wznoszenia na 7000 m — 6,75
m/sek.

predkoSc wznoszenia na 9000 m — 2,65
m/sek.

ezas wznoszenia na 1000 m — 1 min.
43 sek.

czas wznoszenia na 9000 m — 18 min.
55 sek.

pulap maksymalny — 11000 m
zasi^g na pulapie 5000 m — 800 km
zasl^g na pulapie 7000 m — 532 km
zasleg na puiapie 9000 m — 490 km. .

RYSZARD KACZKOWSKI
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Zwl^iek Radzlecki obok obszardw stosunkowo gesto
zaludnionych i pokrytych siecla dr6g, posiada takze
tereny, na kt6rych ze wzgl<;du na duze trudnosci

techntczne lub na nieopiacalnost, brak Jest drog bitych
doste.pnych dla komunikacj)W tych warunkach, nlezwykle przydatne okazaly sle, rzeki,
jezlora, zatokl morskle, kt6rych duza splawnosc pozwala
na wykorzystanle Ich jako dreg komunikacyjnych,
Wplyne^o to oczywiscle na rozw6j przemyslu stoczniowego

zeglugi £r6dladowej, budujacego nle tylko Jednostkl duzej
wielkosei, lecz tak2e nlezliczona. llogc r6znego rodzaju ma-
lych jednostek pomocniczych o rdznym przeznaczenlu. Do
taklch jednostek pomocniczyeri zaliczamy wielozadanlowi)
lodi motorowa, kt6rej plan zamieszczony jest w niniejszym
numerze „Modelarza", "Wielozadanlowa lodz motorowa,
przezn.aozona Jest do przewozu male] lloscl pasazer6w na
duze odleglosci i do mlejsc trudno doste.pnyeh dla wle.k-
szych jednostek. L6dz ta Jest dopuszczona takze do ply-
wania nawet przy srednio wzburzonym morzu, Wygodne
wnetrze kablny pasazerskiej moze pomiesclc 8—10 osdb
w zaleznoscl od dystansu podr6zy. Zaloga lodzl wynosl 2
osoby, ktdre w kubryku maja. dwa miejsca sypialne, prze-
znaczone do wypoczynku na postojach, Kabina pasazerska

Rys. t. Poprzeczny przekrdj konstrnkcyjny kadluba na
wrqdze nr 10.

opr6cz wyposazenia w kanapowe siedzenla, stoly, posiada
toalete, do kt6rcj wchodzl sle, z kokpitu, oraz szatnl^
umieszczonq po przeciwne] stronie toalety 1 nie posiada-
jqca^ drzwi. Na czolowej — przednle] — scianie kabiny znaj-
duje sle. szafka na uiytek pasazer6w, Ster6wka posiada wy-
godne wnetrze 1 wyposazenie ulatwiajace sterowanle nie
tylko lodzia, lecz takze 1 silnlkaml, Jej wysokie usytuo-
wanie zapewnla dobrs widocznosc, Co jest szczeg61nle waz-
ne na trudnosplawnych rzekach. Ster6wka moze bye tak^e
wyposazona w radiostacje, Konstrukcja lodzi jest calko-
wlcie drewniana. Konstrukcja szkleletu — jesion, pokrycle
dna 1 bok6w zanurzonej eze.sci kadluba — listwy sosnowe.
Pokrycie burtowe, pokladu, nadbudiwck sklejkowe, NieScto-
re wersje maj^ pokiad kryty deseczkaml. Istnieje takie
wersja, gdzie na poszycle 1 inne cze,sci, zamiast sklejkl —
uzyto tekstolitu.

Rys. 2, Przyklad trzyczqiciowej wrqgi sikleletu kadluba.

Jako napedu uiyto 3 sllnlk<5w benzynowyeh po 70 KM
kaisdy. silnlkt nape.dzajq trzy Sroby, z ktorymi pol^cione
sa przez skrzynkl sprz^gle! i reduktor6w obrot6w. Zblor-
nikl na paliwo znajduj^ si^ przy obu burtach w kokplcie.

Dane techniczne:

Najwieksza diugoifi 8500 mm
Dlugosfi na llnil wodnej 8600 mm
Najwieksza szerokos6 kadluba 3100 mm
Szerokosc kadluba na llnil wodnej SBoo mm
zanurzenie srednie 590 mm
Zanurzenle gabarytowe 860 mm
Nape.d — sllniki benzynowe 3x70 KM
PrqdkoS6 maksymalna 19 wezldw
Zasi^g plywania 100 mil

Wielozadanlowa 16dz motorowa posiada r6zne modyfika-
cje oraz przerfibkl uzaleznione od Ich zastosowanla, Ry-
sunki i opisy modyfikacji zostanq zamieszczone w naste.p-
nym numerze „Modelarza".

UWAGI OGOLNE O WYKONYWANIU IWODELU

Plerwszq czynnoScia. przed przystapieniem do wykony-
wania roodelu motorowej lodzi dyspozycyjnej Jest okre-
slenie jego wlelkoscl (skala, w Jaklej ma byt wykonany)
oraz rodzaju (redukcyjny, redukcyjno-plywajqcy). Od tych
czynnikdw zalezy stopieA wlerno^cl odtworzenia (stoplen
redukcjOj jakt b^dziemy brail pod uwage, podczas pracy,W malym modelu trudniej jest wykonaC drobne elementy
np, osprze,tu 1 dlatego tez przewaznle si? je pomija. wy-
konujqc duzy model nalezy uwzglednlc wszystkle szczegd-
ly, poniewaz dzlekl nim model bardzlej upodatmla sle^ do
pra%dziwej jednostkl, a nie ma charakteru modelu bloko-
wego.
Drugq czynnoscl^ jest wyb6r napedu i sposob jego za-

stosowanla. Watne tu jest miejsee zamocowania silnika(ow),
jego zasilanle, rodzaj polaczenta z walami sruby Itp. Wszyst-
kie te czynnikl wplywajq na konstrukcja szkleletu modelu,

Rys. 3. Wycfecla na skiejkl scianek i lisfetoki pomocnicze
tye wredze nr 7.

poniewai nalezy przewidzie6 odpowlednie otwory we wre.-
gach na dlawlce wal6w srub, miejsee zamocowania eweti-
tualnej przekladni 1 silniczk6w itp.
Nastepng czynnosciq jest wybdr odpowiedniej metody

wykonywanla modelu, kt6ra takze Jest uzaleznlona od je-
go wielkoSel 1 rodzaju. Metod wykonywanla model! szkie-
letowych Jest kilka. Jedne z nich, na Jbardzlej rozpowszecli-
nione, to montaz szkleletu modelu na tzw. helingu lub rnon-
taz szkleletu w odwroconej pozyeji do g6ry dnem — na
desce montazowej. Inna metoda najwlasciwsza dla tego
modelu, w przypadku wykonywanla go z wszystklmi szcze.
g61aml wn^trza, polega na tym, '/.e najpierw wykonuje sic.

pudlo luku kokpitu 1 kabiny pasazerskiej i na nim dopiero
montuje si<| pierwszy fragment szkleletu, a po wklejenlu
wzdluznlc — dalsze.
Poniewaz opisy poprzednieh metod byly juz wielokrotnle

podawane, dlatego w niniejszym pomtnlemy Je, zajmlemy
siq natomiast opisanlem tylko metody ostatniej, uwzgletl-
nlajac oczywiscle warlant wykonanla modelu jak najbar-

Rys. 4. Wrega nr 12

dzlej „redukcyjny". Modelarze, ktorzy b^d^ wykonywali
model w wi^kszej skali, tzn. bardzlej uproszczony, moga
niektdre fragmenty opisu opusclc, a odpowlednie szezegdly
knnstrukcjl rozwl^zi6 Inaczej.
Aby to lm uiatwic, na arkuszu nr 2, obok teoretycznyeh

przekroj6w poprzecznych, zamieszczono tam przekroje kon-
strukeyjne. to przekroje poprzeczue na niekttSrych wrij-
gach, pionowy przekr6j podluzny — po osi symetrii — oraz
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przekroj poziomy, w kt6rym ze wzgle.du na brak miejsca
podano tylko wnetrze lukdw — maszynownl, kokpitu, ka-
biny pasafcerskiej 1 kubryku. Doswiadczonemu modelarzo-
wi <bo tylko taki ze wzgle.du na wysoki stopien trudnoSci
wykonania modelu moze sle do tego zabierac) zamieszczone
przekroje w znaeznym stopnlu ulatwia prace..

BUDOWA KADLUBA

Zanim przystapimy do budowy kadluba modelu, nalezy
sie. dokladnie zapoznac z planami modern oraz rysunkami
pomocniczymi. Rysunek 1 przedstawia poprzeczny przekroj
konstrukcyjny tej cz^sci kadluba, od kt6rej zaczynamy
budowy, totez nalezy mu sie. dokladnie przyjrzee. Na ry-
sunku tyra widae listwy gI6wnych wzdluznic szkieletu
oraz llstewki pomocnlcze 1 poszycie szkieletu* Dno kadlu-
ba ze wzgledu na uksztaltowanie pokryte jest listewkami.
Wle.kszoS6 wre.g dla ulatwienia montazu sklada sie. z trzech
cze.4ci: dwoch bocznyeh - - burtowych 1 jedne] dolne] —
dennej, Jedna, z przykladowych wr^g tego typu pokazano
na rys. 2. W spos6b podany na tytn rysunku przygotowu-
jemy wre.gi nr nr 8—22 oraz 6—7. Dolna cze.st wr^gi nr 6
powinna bye wyazurowana lub powinno sie. przewidziec

Rys. 6. Wrqtfi nr S.

Rys. i. Wrqga nr 13

tarn odpowiednie otwory na dlawice. waldw i srub. Wr^ga
nr 7, ze wzgledu na to, ze zamyka obniiienie w srodkowej
cze.sc! kabiny pasazerskiej (chodnik), winna bye zaopatrzonaw dolnej cze.sci wre.gl w odpowiednie wycie,cia na sklejki
sclanek 1 listwy pomocnicze chodnika {rys, 3), Podobnie
1 wre.ga nr 12, kt6ra znajduje sie, w miejscu dosyfi moc-
nego zweienia dolnej cze.sei kadluba, musi bye wyposa-
zona w ukosniki, do kt6ryeh przyklejone zostana, odpowied-
nie wstawkl ze sklejki. Dalszym etapem pracy jest przygo-
lowanie pozostaiych — pelnych wrej; te] cze.se! kadluba
oraz czeSci podlogl i scianek bocznyeh wraz ze wstawkaml,
pudia, luku, kokpitu i kabiny pasazerskiej. Ksztait wre.g

nr 4, 5 i 13 oraz wszelkie konieezne wyciecia w nleh
przedstawiono ha rysrnkach 5, 6 i 7. Fozostale ezesci oraz
ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach 8. Wr^gi wyko-
nujeray ze sklejki 1,5—2 mm, a scianki podlogi luku kok-
pitu i kabiny — ze sklejki 1—1,5 mm, w zaleinosci od
wielkoscl modelu.
Po przygotowaniu wszystkich elerrientdw Srodkowej cze,sci

szkieletu kadluba mozemy przystapit do jego montazu.
N^jpierw sklejamy podloge;, do ktdrej od dolu — przykle-
jamy dolne cztjsci wre,g, z przodu i z tylu przyklejamy
pozostale peine wre.gt nr 13 i 5. Do wr^g tyeh oraz do
bocznyeh krawedzi podlogi przyklejamy boezne scianki
oraz trdjkatne wstawkl luku. Przy przyklejaniu wre,g na-
lezy pamie.ta£ o tym, ze podloga kabiny jest wzgledem
linil wodnej lekko pochyla, natomiast wnjgi powinny byf
prostopadle do wodnej linil konstrukcyjnej kadluba (linla
oznaezen wrqg na planie). Stqd tez wr^gi w stosunku do
podlogi nie sa. prostopadle ustawlone, lecz lekko od pionu
odchylone. Najleplej przy przyklejenlu wre.g poslugiwa6 sie.
szablonem katowym.
Aby zachowac takie same wygiecie gdrnych krawe.dzi

Scianek bocznyeh Jak i dolnych (bardzo wazne — scianki
te muszg bye prostopadle do podlogi), nalezy u g6ry wkle-
S6 prowizorycznie, na czas montazu tej czeSci kilka do-
kladnie dopasowanych listewek rozpieraj^cych. Naste.pnle do
bocznyeh scianek przyklejamy boezne czeSci wre.g. Potem
przyklejamy wreje. nr 4 wraz z listewkami pomoeniczymi
i sciankami bocznymi zejscia z pokladu do kokpitu, Od dolu
wklejamy w odpowiednie wyeiecia listwy kilu, a z bo-
k6w wzdluznlce burtowe, Dalej, z tylu, wklejamy tyltie
pozostale wre.gt z paw^za. Wre.gl 1—3 powinny bye mocno
wyazurowane 1 nalezy przewldziec tam ewentualne zamo-
cowanie silniczka (jeill zamierzamy je tu umieSclC) oraz
doste,p do nich, kt6ry zabezpieczamy przez wykonanie ze
sklejki dw<5ch pokryw. Od spodu pokryw przyklejamy
mniejszq od wymiarow pokryw ramk^ z listewek a do wre.gw odpowiednie miejsca przyklejamy takze lfstewkl zabezpie-
czajaee przed zapadanlem si^ pokryw luku, Szczegoty tego
rozwiazania przedstawione sa na rys. 9 (przekr6j na wre-
dze nr 2). Pawe.Z wyclnamy z grubszej sklejki 1 przy-
klejamy do nlej od Srodka odpowiednio dopasowany klocek
z otworami na loza osi ster6w. G6rna powierzehnia klocka
winna sie znajdowa6 znacznie wyzej linil wodnej, dzieki
czemu nie be,d?.ie konieezne stosowanle dlawlc osi sterow
{rys. 10). Po pokryclu dna szkieletu kadluba poszyelem,
przyklejamy z tylu (na pawe_z) ze sklejki 0,8—1 mm,
pawez pokrywajaeg, koiice listew 1 poszycia. Obecnle mo-
zemy przystqplc do montazu przedniej eze.sci kadluba.
Tutaj takze zaczynamy od sklejania z przygotowanych ze
sklejkt czeSci podlogi oraz podwyzszenia na miejsca sy-
pialne w kubryku (rys. 11).
Po przyklejeniu do cze.sci wre.g pojrednich nr 14, 15, IS, 17

wraz ,z wre.g£| zamykaj^ca kubryk nr 18, caiogc przykleja-
my w odpowiednie miejsee na przodzie szkieletu. Dalsza,
czynsoScia jest przyklejenie pozostalyeh wr^g oraz stewy
przedniej wraz z naklejonymi po obu stronach stewy kloe-
kami dzlobowym, Konce gdrnych wzdtuinic burtowych wkle-
jamy w wycie.te otwory w kloekach; dolnych — do bokow
stewy. Tak sklejony szklelet trzeba teraz przygotowafi do
przyklejenia poszjeia. W tym celu nalezy najpierw do-
kladnie wypilowac wystajace cze.sci listewek, tak aby
nie przeszkadzaly w przyklejaniu don duiych powierzchnl
sklejek poszycia, lecz by zapewniafy ich dokladne i szczelne
przyleganie. Nast^pnie nalezy szkieTet dokladnie oczyscic
papierem szklistym. Inna, niemniej wazna sprawa, szcze-
gdlnie w tym modelu, jest zamontowanie dlawic Srub na-
pedowycb oraz obsadzen (zamoeowan) silnfka (silniczk6w),
Dlatego to nalezy wykonat przed poszyelem kadluba, po-
niewai pdzniej dost^p do tej cze.Sc! kadluba be.dzie bardzo
utrudnlony.
MOVTOWANIE URZADZES NAPI^DOWYCH MODELU
W tnodelu naszym moina stosowac r6zne warianty jego

napsdu. Ponizej opiszemy kilka takich rozwi^zan.
1. Zamoeowanie silnikdw najbardziej zblizone do rzeczv-

wistego. W tym przypadku stosujemy trzy mntejsze silniez-
ki, ktbre sa zamocowane w luku maszynowni, MoZna tuw mniejsz^m modelu z powodzeniem zastosowac, dostepne
na rynku, silnfezki Piko. Zastosowanie trzech silniczkfiw,
szczegdlnie w modelu zdalnie sterowanym, jest bardzo ko-
rzystne, Obok wychylania sterdw moina zwie.kszy<5 stero-
wnoSc modelu przez zmiane. kferunku obrotdw zewn^trz-
nych silniczkdw. To rozwiazanle konstrukcyjne ma jednak
wade.. "Wymaga zastosowania wl^kszej ilosci kdl zebatych.
Zaleca sle. zastosowafi na przekladni, gdzie osie sg wzgle-
dem siebie rozwarte, stozkowe kdlka zebate o odpowied-
nim kacie. W przypadku zastosowania k61 ze.batych rfiwno-
leglych ~ ponlewai szybko ste, zuzywaj^ — moze zajse ko-
niecznosc ich wymiany (jedno z k6t be.dzie praco*^alo tylko
krawedziq). Rys. 12.

2. Zamoeowanie sllnikdw na przedluzeniu walu Sruby.W tym wypadku silniki sa umleszczone w kabinie pa-
sazersklej, a wlasciwie w pomieszezenlach toalety, szatnl
1 przejscia do kabiny pasazersklej. Rozwigzanie to jest
prostsze, lecz ogranicza mozllwosS wiernego odtworzenia we-
wnqtrz. Sposdb ten podano na rys. 13.

3. Zastosowanie pojedynczego silnika jako nape.du. W tym
wypadku miejsee zamocowania silnlka mozna wybrai jakw opisanyeh poprzednich przypadkach, Zastosowanie jedne-
go sflnika wymaga zastosowania odpowiednie] przekladni
>-61 zebatych rozdzielajgcych naped na trzy gruby. Mozna
tu takze zastosowaS naped na jedns. Srodkowg sruhe,, po-
zostale — w tym wypadku nie nappdowe — moga sie. wol-
no obraeac. "W czasie plywania modelu sruby te takze b^da
sie obracafi w wyniku sf! dzialajacycn na nie pod wplywem
ruchu wody. Zaleta tego rozwiqzania jest prostota zespolu
napedowego, wadq natomiast — opory od Srub nie pracu-
jqcych, zmniejszajqee pre.dkoS<5 modelu,

cdn
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URZADZENIA DO SAMOCZYNNEGO
ZANURZANIA I WYNURZANIA MODELI

okr^t6w PODWODNYCH

SZ-H5
W numerze 3 „Modelarza" z marca

ub.
ff. opublikowano dane dotyczace

okretdw podwodnych „Orzel" 1 „Serj".W oplsie budowy miedzy innymi ezyta-
my: „Warto takze pomysled o wyko-
naniu dzialajacych (ltd.) oraz samoczyn-
nym zanurzaniu i wynurzaniu sfe. mo-
Jell Wtem, ±e dokonywano prdb z bu-
dowa, modeli zanurzajqcych I wynurza-
Jiicych siq samoczynnie. Wlekszosd ito-
sowanych urzadzen nie zdala jednak
praktycznego egzaminu, przysparzajac
modelarzom wielu przykrych nlespo-
dzianek. Ze wzgledu na to, ze od roku
jestem posladaczem modelu okretu pod-
wodnego z taklm wlasnie urzadzeniem,
sadzQ, ze wlelu kolegdw modelnrzy za-
Interesuje slq opracowanym 1 stosowa-
nym prioze mnie systemem urzadzen.
Chclclem na wsteple podkrestld, ze

model ten w clqgu kllku plywari,
w sumle przekraczajacych jednak dystans
wlelu kllometrdw, nle sprawl! ml nlg-
dy znwodu. Urzadzenla zawsze dzirlaly
sprawnle.

Opracowanie I doprowadzeme urza-
dzen do obecnej sprawno&cl to rezul-
tat czteroletnich doswiadczeh. Nie od-
bylo sie, przy tym bez niepowodzeh, jak
uszkodzenle Jednego z modeli do tego
stopnla, ze nie nadawal sie, do napra-
wy. Dodam ty!ko, ze obecny model Jest
piatym zbudowanym przeze mnle. Do-
plero obecnle — po zastosowaniu zdoby-
tych doswiadezen ! ulepszen — urzadze-
nia dzfalaja. bardzo sprawnle,

I. Teoretyczna podstawa dzialania

Cala konstrukcja oparta jest na bar-
dzo prostej zasadzie zmniejszania
I zwiekszania wypornosci w odpowied-

nim nastejpuj^cym kolejno po sobie
czasle. Dlugosd okresu (czas) zmlany
wypornosci jest regulowany za pomoq
specjalnego urzadzenia.

II. SprawnosS modelu

Model moze plywad po powierzchni
jak normalny statek, moze plynaC po-
czqtkowo na powierzchni, a pdzniej sie.

zanurzyc, przy czym dystans przebyty
w zanurzeniu jest dowolnie nastawlany,
a wle,c mlejsce wynurzenla okreslone.
Moze plywac rdwnlez w zanurzeniu
peiyskopowym lub calkowltym, zanu-
jzac 1 wynurzad sie stojac w mlejscu
ltd. Kombinacjl tych Jest znacznie wierej
1 nie bede. Ich wyliczal a kazdy mo-
delarz moite Je w czasie pr6b piywa-
nia sam poznawad i wykorzystywad.

III. Elementy skladowe urzadzenia

Urzqdzenie sklada sie. z kilku zasad-
niczych elementdw (patrz rys. 1). Sa. to:

l. Zbiornik balastowy gldwny
a. zbiornik balastowy dodatkowy
3, Zaw6r zbiornlka g!6wnego
4. Zaw.dr zbiornika dodatkowego
b. Kolo mechanizmu czasowego uru-

ehamiajflcego zespoiy
e. Przekladnia zmniejszaj^ca obroty

silnlczka
7. Napijd kola mechanizmu czasowego

(silniczek elektryczny)
8. System posrednich diwigni urueha-

miaj^cych zespoiy
9. Zawdr powietrzno-cisnieniowy.

10. Butla ze sprezonym powietrzem
11. Regulator synchronizacjl kolejnoscl

czynnoscl zespoldw

Rys. 1 — Widok urzudzenta do mmoczynnego zanurzania urynurzaiiia modelu
oftretu podmod negro, Gdrny rysunek przedstauna urzudzente iue uinefrzu
kadtuba — urtdok z boku; dolny — urtdofc z gory. Oojosntettia eyfr w tefc-
icle (dla wi«kS2cj czytelnoici rysunftu, -uiidoku z gdry, pomtnl^to rysunek
zbiorntczfco dodatkowpgo).

IZ, Wentyl do uzupeinianla powietrzem
butli

13. Wyrownywator cl^nienia w kadlu-
ble

14. Fopyehacz z tulejq przenoszacy ruoh
dzwigni z wnqtrza kadiuba na zew-
n^trzn^ dzwigni^

15 Sprejzyna zaworu zbiornika gldw-
nego

16, Sprezyna dzwigni uruchamiaj^cej
zawor.

Nlektore z tych vuzqdzen skladaj^ sie.

z wlelu elementow,

IV. Funkcja poszczcgdlnych elementow

Zblornlki balastowe, glowny — 1 1 do-
datkowy — 2, maja, za zadanie po-
wodowanle utraty 1 uzyskiwanle przez
model wypornosci, Pierwsza z nich slu-

zy do zanurzania na gl^boko£6 pery-
skopowq, a obydwa na zanurzenie cai-
kowite. Wl^czenie tylko zbiornika do-
datkowego nii; ma zadccgo wpJywu na
zachowanie si^ modelu.
Butla na spt eione powletrze (10) mo-

ze byt zbiornikiem dowolnego ksztaltu,

ale musi wytrzymywai przynajmniej
5 atmosfer cisnlenla, wzgl^dnie przy
nizszym ciSnleniu — mle6 wi^ltszq po-

j emnose.
Nale^y miec na uwadze, aby ilosc

powletrza, kt6rq mozna uzyskae z bu-
telkl przy wypuszczeniu powletrza, byla
przynajmniej o 1/3 wl^ksza od po-
jemnosci g!6wnego zbiornika balasto-
wego.
Zawory wodno-powietrzne (3, 4) ma-

j;j za zadanie wypusclc w odpowied-
nim czasie (po Ich otwareiu) znajdu-
J^ce si^ w zbiornikach balastowych po-
wletrze 1 umozliwit samoczynne wypeU
nlenie ich wodq,
Zawdr powietrzno-ciSnieniowy (9) spel-

nia bardzo wazna. rol^, gdyz w odpo-
wlednim czasie otwiera doplyw spre.-
ionego powletrza z butli do glownego
zbiornika balastowego. Na tym mlejscu
musze podkreslic, ze konstrukeja tego
zaworu musl bye taka, aby doplyw po-
wletrza nastepowal pomalu, tzn. za-
wdr ten nie moze otworzyt sie gwal-
townie na cal^ przepustowost, gdyz
moze wowczas nastqpic rozerwanie
zbiornika balastowego, ktdry przeclez
jest w tym momencie wypelniony wo-
da. W praktyce oznacza!oby to znisz-
czenie modelu,
Urz^dzenie automatycznego urucha-

miania zespoldw — koto mechanizmu
czasowego <5> spelnla pied funkcjl,
Pierwsza z nlch to zamkni^cle zaworu
wodno-powietrznego (3) w glownym
zbiornlku. Druga to otwarcie zaworu
powietrzno-cisnienlowego (9), Trzecia
funkeja to wynurzenie modelu w za.-
danym mlejscu (czasie). Czwarta —
zamkniqele zaworu cisnleniowego (9).

Plata — ustawlenle systemu dzwigni
(8) w pozjcjl wyjsclowej. Przekladnia
czasowa (8) jest to zespdl kdl zebatyeh
0 duzym przelozenlu lub przekladnl sli-
makowej, ktdre zmniejszajq obroty
silnika, tak aby uzyskat odpowiednlo
dlugi czas jednego obrotu kola mecha-
nizmu czasowego (5). Np. Jezeli chce-
my, aby model wykonal w czasie IS
minut swoje czynnoscl: piywania nad
wodq, zanurzenia, piywania pod wodij
1 wynurzenla — to czas jednego obro-
tu kola mechanizmu czasowego uru-
chamiajacego dzwignie winien -wynosid
takze 15 minut. Aby to uzyskad, nalezy
mled przekladnie. zmniejszajaca^ obroty
silnika z wynoszqeych przewaznle okolo
S0O0 obr/min do jednego obrotu na
13 minut. Gdy chcemy uzyskad wi^k-
szy czas wykonania tych czynnoscl,
przekiadnia musi byfi jeszcze wl^ksza.
System dzwigni (6) nle wymaga wy-
jasnien, Sluzy on wyla.cznie za srodek
transmisji od urzqdzenia automatycz-
nego uruchamiania od kola mechaniz-
mu (czasowego) do poszczegdlnych wen-
tyJi.

Regulator synchronizacji czynnoscl (11)

ma ZJ zadanie spowodowac najplerw
uruchomlony przez koio mechanlzmj
czasowego (5) zamknie:Ie zaworu —
powietrznego (31) w gldwnym zbiornlku
balastowym a nastqpnic otwarcie za-
woru powietrino-cisnienowego (9). Da-
lej zamknl^cie zaworu cisnieniowego
1 ustawlenle systemu ciwlgni na po-
lozenle wyjsciowe, WyrSwnywator ciS-
nienia (13) mi^dzy otoczeniem (wodq)
a v^ewnqtrz okr^tu (powietrzaj. Powo-
riuje on, ze okret nie ma tendencji do
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Rys. 2 — Zasada dzialania urzqdzenla (dla tui^kszej ezytelnoSct rjfStmk6u> lu tnkze
pominl^to niekldre czeSci urz<yizenia}.
RYSUNBK GORNY — model okretu znajduje si? iki pourterzclinl

(wynurzony). Zaw6r gtdu>nego zbiornika batastoutego jest otvoarty, eo po-
uioduie wypelnianig zbiornika tuodq I zanurzanie sie. modelu.
rysunek Srodkowv — model ofcretu zanurzony jesi no perysko-

powq gle,bok.o$6. Aby model zamirzyl sie. gt^biej, nafeiy otuiorzyc zaw6r
dod&ko'wego zbiornika balastowego co spouooduje jego toypetnienie sie.

WOdq,
RYSUNEK DOLNY -- model okretu zanurzony no utlqkszq giebokaSe

nit peryskopovia. Koleczek kota m,echanlzmu czasowega uruefcamla naj-
pierw pierwszy zespdt diwigttl zamyteajacy zaw6r sllnika balastowego
a to ehwilq potem osobna diwlgnia podnosi ftoczek zaworu powletrzno-
-ct&nienlowego, co z kotel pouioduje ottuarcie butli ze sprqtonym poirte-
tTzem. sprttone powletrze dostaje sie przez odpowiedniq rurke do gl6v>-
nego zbfornftca bala&towego t wypycha stttmtijd wode. Usttntecie wody
z tego zbiornika powoduje wynurzente ste modelu.

zasysania wody do wnetrza. OkreSle-
nie „wyr6wnywator" jest nfezbyt trafne,
ale nie widzi lepszego.

SJInilc elektryczny (T) sluzy wylacznle
do napedu kota mechanizmu czasowego
(5) za poSrednictwem przektadni («), Sil-
nlk ten moie by6 male} mocy, z<-

wzgledu na duie przelozenie przekladni.
Wentyl (12) sluzy wylacznie do na-

pelniania butli na sprezone powletrze.
Mozna zastosowae tu zwykiy wentyl
rowerowy.

V. KoleJnoSc czynnoSci i wspbldzialania
elementAw urzadzen (rys. 2)

Zal6zmy, ie model lacznie z urza.dze-
nlem mamy gotowy 1 przystepujemy
do pr6b w wodzle. Jezeli chcemy, aby
fo prostu plywat on po powierzchnl,
to urucharalamy silnlk napedowy 1 pusz-
czamy model. Jak natomiast dzlala
urza.dzenie przy zanurzeniu peryskopo-
wym?
Picrwszf) czynnoSeia bedzle oczywlscle

napompowanie przez" wentyl (10) butli
powietrznej do wymaganego ctSntenia.
Nastepnie zaleinle od warunkow, na-
stawiamy urzadzenie (5) na v/ymagana.
odleglosd (czas).

CzynnoSci te naleiy wykonywafi jesz-
cze przed umleszczeniem modelu w wo-
dzie. Pu wstawlenlu modelu do wody,
uruchamiamy silnlk nap^dowy (do Jazdy
do przodu), nastepnle otwieramy za-
w6r wodno-powletrzny zblornika wod-
nego (f) I mozllwle szybko (najleplej
rdwnoczeSnie ze wzgl^du na mozliwoSO
bl^du odlegloscl), wlgczamy silnlk na-
ptjdzajqcy urz^dzenie (5). Model zacz^l
plyn^c do przodu na powierzchnl wody.
W tym momencle zaczyna dzlalai caly
system urzqdzenia. ot6z przez otwarty
zawor (3) uehodzl z glownego zblorni-
ka balastowego (1) gora. powletrze na
zewn^trz modelu, a na jego miejsce do-
lem, przez rurke, naplywa sarhoczyn-
nle woda, caikowicie wypelniajqc zbior-

r.ik. W tym czasie (wypelnlania) naste-
puje lagodne zanurzanle sie, modelu.
SzybkoS6 zanurzania mozna zreszta. do-
wolnie regulowac przez dobranie od-
powledniego otworu w zaworze (3)

I Srednicy rurki.

Zanurzanie w moim modelu trwa
okolo 40 sekund. Model plynle juz
w zanurzeniu peryskopowym. Nast^p-
tiie po okreslonym dystansie (nastawl-
HSmy go uprzednio) zaczyna dzialac ze-
sp61 urz^dzen (5). Przez system dzwlgni
(8) zamyka nagpierw zaw6r wodno-po-
wletrzny (3) a nastepnle po uplywte
kilkunastu sekund otwlera zawor po-
wietrzno-cisnieniowy (S), przez ktory
powletrze z butli (10) przedostaje sl<;

do gJ6wnego zbiornika balastowego (1).

Pamt^tamy, ze zawdr (3) zostal Juz
zamknifjty. Powletrze, majae odclcte
swobodne nchodzenie ze zbiornika g!6w-
nego g6ra, zaczyna sita. rzeczy wypy-
cha6 wode. dolem przez rurke.
Model zaczyna sie. wyntirza6. Po

wypehnieciu wody, model znajdzie sic;

na powierzchni, przybrawszy uprzednio
polo^enie pierwotne. Reszta ezynnoici
przebiega Jak podalem w rozdziale IV.

POnowne zanurzenie modelu Jest mo-
iliwe dopiero po wyJeciu go z wody
i powt6rzeniu wizystkich czynnosci- po-
danycb na wstepie rozdzialu v, W przy-
padku gdy chcemy, aby model za-
nurzyl sie caikowicie, to czynnoSci sa
Identyczne, z ta. tylko r6inlea ±e za-
miast otwlerad wyJ^cznie zaw6r na g!6w-
nym zbiorniku balastowym, otwte-
ramy rownoczesnie zaw6r na zbiorni-
ku dodatkowym. Urza.dzenie w Obu
przypadkach dziala identycznie.

VI. Uwagi praktyczne

Wykonanie urz^dzenia i zamontowanic
go w modelu nie oznacza wcale, ze
model bedzle dzlalal. Musz^ bye jesz-
cze zachowane — na eo zwracam szcze-
BOJna uwage — pewne scisle proporcje,
a mianowicie:

1) pojemnoSt g!6wnego zbiornika ba-
lastowego musi byfi Scisle dostosowa-
na do wagi 1 wypornosci kadluba
martwego,

2) kiosk okretu musi posiadae ply-
wain osd (nie moze by & pusty i w cza-
sie zanurzania nie powlnien wypel-
nla6 sie woda).

3) pojemnoSS zbiornika dodatkowego
musi by6 bardzo mala i winna stano-
wifi roznice wypornoScl miedzy po-
zyeja. okretu w zanurzeniu peryskopo-
wym, a objetoScla. czeSci wystajace)

4) model musi by£ idealnle wywazony,
5) gt6wny zbiornik balastowy must bye

umieszczony w ten sposdb, aby jego
g6rn^> scianka znajdowala sie poni-
^e] linil zanurzenia okretu,

6) model musi bye bezwzglednie szezel-
ny, gdyz nabranle nawet kilku em1

wody mo^e spowodowa6 Jego za-
topienie.
Moge zapewnie modelarzy, ie jeiii

wykonujqc model nie zastosuja sie do
szeSciu podanyeh wyiej warunk6w,
urzadzenie nie bedzle dzialalo. Owszem,
model zanurzy sie, ale tylko po to,
aby sie wiecej nie wynurzyc. Radze
r6wniez nigdy nie puszcza6 modelu,
nawet wyla.czoie na powierzchnl, bez
uprzedniego napompowania butli ,Hdyz
moze sie zdarzyi, te przez nieuwage
otworzymy obydwa zblornlki balastowe
i model zanurzy sie, a nie majac spre-
zonego powietrza do wynurzenia —
zostanie na dnie.
Wyiej oplsane urzadzenie nalezy wy-

konat bardzo dokfadnle. Modelarzom
niezaawansowanym nie radze zablerac
sie do tej pracy bo jest bardzo trud-
na. iyeze wszystklm powodzenia w bu-
dowie, a na zakonczenie mam tylko
Jedna. prosbe- W wypadku zbudowania
modelu z lakim wlaSnie urzadzeniein,
prosze koleg6w modelarzy o poinfor-
mowanie mnle o tym za posrednictwem
redakeji „Modelarza" celem wymiany
doSwiadczen.
Ponizej podaje dla chcacyeh budo-

wac takle urzadzenie dokladnlejsze
opisy wyknnania Jego najwaznlejszych
czeSci.

Vir. Opis wykonanla najwazniejszych
urz3.dzefl

Do najwazniejszych zespol6w nalei.a:
A) Urzadzenie automatyoznego uru-

chamiania possczeg6lnych zespoldw (5).

Skiada sie ono z obudowy, w ktfirej
znajduja. sie przekiadnla SUmakowa
1 ple;6 k61 zebatych, oraz kolo me-
chanizmu czasowego i napedu. Na prze-
kladnie mozna zastosowac r6wniez kola
zebate (np. od budzika), ale aby uzy-
ska6 wymagana, prztkiadnie, Hos6 Ich
bedzie oczywiscie znacznie wieksza.

cdn

DZIESIt^CIOLECIE

FEMA
t FEMA obchodzi w 19S2 r. dzie- #
i sieciolecie swojego istnienia. Vf 3
d chwili obecnej do FEMA naleiy J

i 10 paristw. W koncu ub. roku a

j dokonano zmlany Prezydlum
j

i FEMA. w chwili obecnej organi- \
f zacj^ kieruje Prezes p. Arthur f
f Speer — NRP. Skarbnikiem Jest f
f p. Philip Rochat — Szwajcaria. f
i Z paiistw obozu socjalistycznego i
A do FEMA riadal nnlc^q tylko 1
> dwa pahstwa, tj. "Wegry i Polska,

J
J

Kalendarz imprez FEMA na \
* 1962 r. przewlduje organlzacje 25

*

t zawod6w, w tym IX Mlstrzostwa f
t Europy 5.8.62 r. w Kapfenhardt f
i w NRF 1 tamze dnia 16.9.62 r. f
0 II Mistrzostwa Swiata z udzialem A
A modelarzy USA, j
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atTEMPEST V"
IdokoAcianU i* «li 111

seria H-4 dzialka 20 mm zabudowane
W skrzydlach ..Hispano MW-V" z za-
pasein amunioji po 150 sztuk na kaade
dzialko, 3 bomby po 450 kG. Opr6cz
statego uzbrojenia wszystkie wersje
posiadaly urza;dzenla do zainstalowa-
nia poclskOW rakietowych.

DANE TECHN1CZNE
,
.TEMPEST V"

serit II:

rozpi^tosc — 12,49 m
dlugosc — 10,26 m
wysokosfi — 4,90 rn

pow. skrzydla — 28,06 ra*
ciezar wlasny — 4200 kG
ciczar w locie — 5170 kG
maks, ciczar startowy — 6120 kG

OSIAGI

Pred. max. przy ziemi — 628 km/h
Pred. max. na wys. 1400 m — 655 km/h
Pre.d. max. na wys. 5200 m — 696 km/h
Prijd. przelotowa na wys, 5750 m —
625 km/h.
pre.dkosc wznoszenia 1430 m/ za 1 min

„ „ 3050 my w ezasle 2.1 min.
„ „ 6100 ml w czasie 6,1 min.

pulap — 11000 m
zasie.g — 1310 km przy V = 340

km/h na wysokosci 1520 m
zasi^K z dodatkowymi zbiornikami —

2080 km.
Og61em zbudowano 1400 samolot6w lego

typu,

A oto wersje, w jakieh je budowano:

..Tempest" I — Ulnik Napier Sabre N
24-eylindrowy w ukladzie M o mocy
2240 KM. Stosowano rdwniez silnik Sa-
bre V.
Pred. max. 745 km/godz. na wysokosci
7500 m,
cie,4ar w locie z silniklem Sabre IV —
5010 kG,
cie_iar w locie z sllnikiem Sabre v —
S067 kG.
rozpietosc — 12.49 m
dlugosfi — 10,23 m
wysokosc — 4,88 m
pow, skrzydla — 28,0 m1

Uzbrojenie — 4 x 20 "mm Hispano MK —
V zabieral po 150 szt. amunicji na kaz-
de dzialko, Pierwszy lot wykonai 34.02
43 r. ..Tempest II" — Silnik Bristol Cen-
tsurun v — 2520 KM. Podw6jna gwiaz-
da 18-cylindrowa, By! stosowany r6w-
niez silnik Bristol Centaurus VI, Pred.
max. — 704 km/h na wysokosci 4850 m,
czas wznoszenia na 1380 m — 1 min, czas
wznoszenia na 3050 m — 2,5 min, czas
wznoszenia na 6.100 m — 5,6 min.

WSKAZOWKI DLA MODEIARZY
Mode] samolotu , .Tempest" nie jest

trudny do zbudowania. Uklad samolotu
pozwala wykonac go jako redukcy J no-
la tajacy. W obszerna chlodnice. moina
..schowafi" cylinder duiego silniczka.
Oprocz dokladnego rysunku samolotu,

na mniejszych rzutaeh z boku i gory po-
kazalem, jak malowany by! ,.Tempest V",
na ktirym lata! Pierre Closterman" Jest to
znany z okresu II wojny swiatowej fran-
cuski pilot mysliwskl i na liScie as6w
francuskiego lotnietwa znajduje sie na
plerwszym mlejscu. legltymuj^c sie. 23
zestrzeleniami. ..Tempest" V, pilotowa-
ny przez Pierre Clostermana podczas
ostatnich miesiecy wojny. wyrdznial sle.

wieloma szczegdlami dekoracyjnyml.
Na ochronnym kamuflazu standardo-

wym dla mysliwcow RAF widniaia tr6J-
katna choragiewka dowodcy skrzydla.
Kpt. Pierre Closterman dowodzii w
ostatnich miesiacaeh wojny .skrzy-
dlem 122.

Na chlodnicy w bialym kolorze nama-
lowany by! Krzyz Lotaryngli. Z boku ka-
biny widoczne byly 33 czarne krzyze.
Kazdy z nlch oznaczal jedno zwyciestwo
powietrzno pilota. Piasta smigla pomalo-
wana byta na kolor czerwony.
^Pierre Clasterman znany jest w Pol-
sce x jako autor ksiazkl ..wiolkl Cyrk",
wydariej przez Wyd. MON. Radz^ prze-
czytac, bardzo ciekawa,

ZBIGNIEW LURANC

Dokonczenie ze str. 10

rakiet jak i innych tworzyw twar-
dych bylo niedozwolone. Wyjatek
stanowic moglo dno komory spala-
nia wraz z dysza., ktore mogly bye
metalowe. Zaplon tylko elektrycz-
ny z odleglosci 50 in. Rakiety mo-
gly bye zaopatrzone w spadochro-
ny. Konstrukeja jak i sposob malo-
wania byly calkowicie dowolne.
Start z wyrzutai wtasnych, ustawio-
nych pod katem 75—80

s
, Kazdy

zawodnik mia! prawo do dw6ch
startdw. Start nieudany m6gl bye
raz powtorzony.
Zawody odbyly si^ na Iotnisku

APRL Krakow — Pobiednik w od-
leglosci 24 km od Krakowa. W dniu
imprezy wial wiatr z szybkoic!^
okolo 3° B. z kierunku W i WS. Do
godz. 11.40 padal drobny deszcz, Te-
ren lotniska z powodti wiosenmej po-
gody byl jeszcze nie obeschniety.
WilgotnoSi; duza. Od godz. 13.40 do
17.00 zachmurzenie zmienne, troch?
slonca, Temperatura w granieach
od 8 do 14° C. OficjaLne otwarcie
nastqpito d godz. 10,00, starty o go-
dzinie 11.00, 2akoriczenie startdw
0 17.50, zakoficzeinie imprezy i roz-
danie nagrod o godz. 19,00 przy
sztucznym Swietle.
Przeglqd rakiet i pomiary silni-

kow napedowych odbywaly sie w
bundynku zarzadu lotniska, Starty
w odleglosci ca 500 m od pomiesz-
czeri stalych. Zawodnikow — po
dziesieciu, dowozoino na miejsce
startu ..Zukiem". Pomiarow doko-
nywaly 4 punkty poslugujqce sie

wyskalowan^ siatkg i licz^ce czas
od momentu przej&ia g6rnego punk-
tu zwrotnego do upadku. Wyniki
przedstawia zalqczona tabelka. Naj-
lepszy z zawodnik6w LP2, kol. Ber-
nard Piskori z Palacu Mlodziezy w
Katowicach, zaj^l dopiero 12 miej-
sce, -wynikiem 330 m. Nagrod? KIu-
bu im. J. Gagarina za najciekawsza.
komstrukeje otrzymal Janusz Kuszi-
lek z Krakowa.
Organizacja pracy komisji, startu,

transportu — sprawna, za co nale-

zq si? slowa uznania tak organiza-
torom jak i w&zystkim dzialaczom
obslugujacym zawody, Szczegolnie

duzo zapalu i osobistego wkladu w
przygotowanie i sprawne przeprowa-
dzenie imprezy wlozyli mgr M. Mar-
kowski i I. Ptidelko — obaj z Aero-
klubu Krakowskiego,

WNIOSKI
Zebrano ich bardzo duzo. Trzeba

je bedzie dokladnie przeanalizowac
1 przedyskutowac w szerszym gro-
nie.

Wielka dysproporcja wieku od 9

do przeszlo 50 lat nie stwarza row-
nych szans zwyciestwa. Mtodzi
chlopcy w wieku 11—14 lat stano-
wUi wiekszosc' uczesrnikow. Brak
podzialu na wiek i zrdznicowania
np. silniki kliszowe dla juniordw,
a z paliwem stalym dla senior6w^
zdaje si? byd jednym z najpilniej-

szych proiblemdw do zamiany. Nie
powinno bye takich wypadkow, jak
r, grup^ mlodych 12—14-letnich mo~
delarzy z Niepotomic i Woli Bator-
skiej, ktorzy przybyli na zawody wy-
lacznie z silnikami kliszowymi, w
dodatku troche wi^kszymi, niz to

okre^lal regulamin, tj. 15 cm3 —
i przez to nie zostali dopuszczeni do

,
startdw przez Komisj? Technicznq.
Pomijajqc fakt, ze nie mieli oni zad-
nych szams na zwyciestwo, niedo-
puszczenie ich do pierwszych w ich

zyciu publicznych startow bylo dla

nich wielkim i przykrym przezy-
ciem. Trzeba bylo zobaczye ich

zrozpaczone twarze, zeby to zrozu-

miec,

Z zakwalifikowanych do startu

120 zawodnikow zaliczylo starty 77,

s czego w pierwszej kolejce 61, a
w drugiej 56. Jak na pierwsza. im-
preze, nie jest to zle, choc kazdy by
chcial, zeby bylo lepiej. Odnotowa-
no jeden wypadek odpalenia rakie-

ty zaraz po zamontowaniu na wy-
rzutni z powodu omylkowego podla-

czenia ka'bli, na szczescie bez zad-

nych nieprzyjemnych skutkow, oraz

odpalenia rakiety jeszcze przed da-
niem sygnalu startu. Takie wypad-
ki, jako wielce niebezpieczne, nie

mog^ si? powt6rzyd.

Na uwage zaslugiwala grupa mo-
delarzy APRL z Libiqza (pow.

Chrzain6w) pod kierownictwem instr.

Zbigniewa Matlaka. Byli oni wszy-

scy bardzo dobrze przygotowani,

mieli wi?kszosc udanych startbw i

to z dobrymi wynikami, wykonai i

odpowisdniq wyrzutnie i pomyslo-

wy pulpit startowy. Do humory-
stycznych akcentdw imprezy nalezy

zaliczyd fakt, ze Jerzy Matlak, ju-

nior (11 lat) zajql 8 miejsce z wyni-

ni«m 360 m, gdy matomiast Zbig-

niew Matlak, senior — dopiero 10

miejsce z wynikiem 342 m.

Jak wspomniano, tego rodzaju u-

wag jest wiele. Wiekszosc zaifltere-

suje glownie organizatorow i dlate-

go poprzestaniemy na przytoczeniu

tylko tej czesci, przekazujac resztg

zainteresowanym, ktdrzy przygoto-

wywac beda. przyszle imprezy.

Ko-mar.

WYNIKI
I zawodow modcli rakiet o memorial im. Kazlmierza Sieraionowicza,

Lr.p. Imi? i nazwisko zawodnika

1. Zbigniew Halatienko 544
2. Jerzy Firek 503
3. Bronislaw Malczyk 497
4. Boguslaw Wrobel 487
5. Lubomir Kercel 485

wynik w m.
Aeroklub Warszawski
Aeroklub Krakowski
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(Dalszy dug z nru i/S2)

Montaz modelu rozpoczynamy od zlo-
zenia podwozia, zanim jednak przysta-
pimy do oplsu tej pracy musimy na
wstejpie zaznaczyft, ze obydwie ostojnlcc
(cze.se 1) i uchwyt silnika (41) najbar-
dzlej Jest wskazane wykonac" z blachy
niosieznej, a bloki miqdzyostojnicowe
(2 i 3) z olowiu, znalu wzglednle r6w-
nfeib z mosiadzu. Wykonanie bowtera
tych bezposrednio z silnikiem sasiadu-
Jacych czeSci ze stall moZe wplywac
niekorzystnie na linie magnetyczne je-
go stojana, a przez to i na prace sil-
nika, oslablajaq jego moc. Musimy
rdwrnez zwr6cie wiilka uwage na bar-
dzo dokladne wywlercenie wszystkich
otworow w tych czesclach, a szezegdl-
nlej otworow w ostojnicach przezna-
czonyeh dia osi zestaw6w kolowych
I posredniego ko!a zetjatego, oraz dla
Srub laczaeyeh ostojnice. Nalleple] jest
wiercic te otwory Jednoczesnie w obu
ostojnicach, zlozywszy je uprzednto do-
kladnie razem 1 odpowiednio umocowa-
wszy. Nie mniej wazne jest przewlerce-
nie jak najdokladnlej pionowo otwo-
r6w w blokach miedzyostojnfcowych.
przeznaczonyeh dla srub laczaeyeh
ostojnice. NIedokladne bowiem po-
wlerzchnie wszystkich wymienionyeh
otwordw moga nam nie tylko utrudniC
ztozenie podwozia, ale wplynaft r6wnle£
jak najgorzej na nalezyte funkcjonowa-
nie calego mechanizmu nape.dowego mo-
delu, powodowaf zacinanie si? jego, nle-
rdwny bleg itp. Skladanie podwozia
wykonujemy nastepujaco:

Umleszczamy najpierw posrednie kolo
zebate (44) dokladnie poSrodku jego
osi (45) I przyiutowujemy je do nlej.
Pozostale 2 kola ze,bate umocowujemy
w taki sam sposdb na 2 osiach napQ-
dowych (18), Nie zapominamy przy tym
oczywigcie obmyc dokladnie osi i k61
w miejscach lutowania z resztek kwasu
1 starannie osuszyc, Po wykonaniu tego
umieszczamy na osi posredniego kola
zebatego wykonane z clenkiej blachy
tulejki ustalajace, kt6re powinny byfi
taklej dlugogci, aby nle utrudniajqc
obracania sie, kola zebatego, nie pozwa-
laly mv Jednoczesnie przesuwae sie.

na bokl, Zakladamy nastepnie na osle
obie ostojnice, umleszczamy pomledzy
nimt oba bloki, po czym skr^camy,
wszystko srubami w jedna. ea)o£e. Zlo-
zona. w ten sposob ostoje, malujemy
z zewnatrz dwukrotnie czarnym lakle-
rem, najlepiej matowym, uwazaj^c
oczywiScie, zeby nie zanieczygcie nlm
osi,

Po nalezytym wyschnie.clu pomalowa-
nej ostoi. przystijpujemy do osadzenla
na osiach kdl napedowych (16). Przede
wszystkim wiec trzy kola przeznaczone
dla Jednej strony parowozu zaopatru-
jemy w tulejki izolujace, sporzgdzone
z rurkt z tworzywa sztucznego o trtd-
nicy wewnetrzncj 2,5 mm 1 gruboscl
sciankl n a]mnlej l mm. DlugoSfi tulejek
powinna wynosiC" 5 mm I musza. bye
one umieszczane w ten spos6b, aby po
wewnetrznej stronie k6l wystawaly
7. piast na 1 -mm. W ten spos6b po-
wierzehnie kol be.da mlaly uniemozll-
wlone stykanie sie. z ostoja, co przy
zasilanlu modelu energig elektryczna.
poprzez 2 szyny powodowaloby zwarele.
Otwory dla osi w piastach trzech k6l
rozwlercamy na tyle, aby tulejki daly
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sie. w nie ciasno wcisnae, smarujemy
tulejki uniwersalnym klejem acetyleno-
wym i wbijamy je ostroznie w otwo-
ry piast.

Osadzentp k61 na osiach wykonujemy
w ten sposob, ze umoeowujerny naj-
pierw kola nie izolowane. a wiec nie za-
opatrzone w tulejki, W tym celu konce
osi z jednej strony ostot powlekamy
cienlutko cyna za pomoca dobrze na-
grzanej lutownicy, umleszczamy na
osiach cienkie blaszane podkladki, kt6-
re zabezpiecza6 be.dg kola przed tar-
ciem cala powlerzchnia o ostoje, na-
stcpnle wbijamy kola na osle, po czym
umleszczone w piastach konce osi pod-
grzewamy ostroznie lutown icq aby znaj-
dujaca sie. na nich cyna roztopila sie
i spolla kola z osiami. Teraz z kolei
z drugiej strony ostoi osadzamy kola
izolowane w ten spos6b, ze konce osi
smarujemy klejem uniwersalnym i wbi-
jamy na nie ostroznie kola zaopatrzone
w tulejki. Kola te musza byft zaloione
na osle w takl soos6b. aby korby ich
ustawione byly dokladnie pod kgtem
prostym w stosunku do korb k61 osa-
dzonych poprzednio, tak jak ma to
miejsce w prawdziwym parowozie,
w przeciwnym bowiem razie mechanizm
napedowy modehi nie bedzie funkclo-
nowal nalezycie. Musi^y rdwniez zwa-
eac uwage. aby odl«"glos6 inomiedzy
zewnetrznymi krawpd7iami obrzeftv os.i-

dzonvch na osiach k61 wvnosila doklad-
nie 16 mm, Osadzone kola malul^mv
przed umocowaniem do nich mecha-
nizmu nap^dowe^fo i ^tflwidlow^^n. pii-
sty, =z"rvchy i odciazki k61 ma-
lujemy Jnkierem czerwonym, natomiast
wierice ich —bialym.

Po wyschnieciu k61 przystepujemy do
umocowania mechanizmu naoedowego
1 stawidlowego. Umleszczamy wiec nal-
pierw w odnoSnych wycfeclach ostoinlc
sporza.dzony juz poprzednio i pomalo-
wany czarnym Iakierem blok cylin-
drowy (35). Nastepnie umleszczamy
w przeznaczonyeh na to otworach I na-
cieclach bioku konce prowadnlcy krzy-
zulca (25) z zawleszonym ]u* na nlej
krzyzulcem (24), wsuwajac jednoczesnie
do wnetrza bloku trzon tlokowy (27)

1 suwakowy (31), po czym beleczke. Iq-

czaca, prowadnice <26) umleszczamy
w" przeznaczonyeh dla niej wycl^ciach
ostojnic. Nast^pnie przykrecamy srub-
kami (21) wlazar (20) ale tylko do k61
kraftcowych. Po wykonaniu tego
umleszczamy na srodkowej glowicy
Wiazafa cienkq blaszana podkladki;, na
nlej glowice. korbowodu (22), potem
ziuiw- tokqi podkladke., wreszcie prze>
ciwkorbe. (29) z przynitowanym Juz
do nlej poprzednio wodzidlem jarzma
(30) i wszystko razem przykr^camy do
srodkowego kola odpowiednio dluzsza.
ssrubq (23).

Wykonanie przedniego w6zka i tylnego
pdlwozka parowozu nie przedstawla
specjalnych trudnosci. Ostojq w6zka (3),

jego dyszel (11), oraz kadlub 1 dyszel
pblw6zka (5) wycinamy z blachy, wier-
cimy w nich otwory na osie 1 Sruby,
wyginamy odpowiednio 1 wygladzamy
pilnikiem. Przyiutowujemy do nicti na-
ste.pnle obciqzki (« i 9), przy czym
w obciazce w6zka nawiercamy jeszcze
uprzednio i gwintujemy otw6r na Srube
(10). Po wykonaniu obie te czefiei pod-
wozia malujemy tak jak ostoje. czar-
nym, matowym Iakierem. Toczne zesta-
wy kolowe wdzka 1 p61w6zka zakla-
damy podobnie jak zestawy nap^dne,
izolujac oczywiscle tak samo kola po
jednej stronie od osi. Kola toczne (13

i 14) malujemy rdwnlez tak samo jak
kola napedne. Gotowy wdzek t p61w6-
zek przymocowujemy za poSrednic-
twem dyszli do ostoi, przykre,cajac

je srubamt do blok6w miedzyostojnl-
cowych. Zarowno pomledzy ostoja. w6z-
ka i jego dyszla, jak rdwniez pami^dzy
obydwoma dyszlaml i blokamt umlesz-
czamy na srubach cienkie podkladki
blaszane.

Po zlozeniu w ten spos6b podwozia
przeprowadzamy prdbe czy kola wraz
z mechanizmem nap^dowym i stawi-
dlowym, oraz sprz^gnletymi z soba trze-
ma kolami z^batymi obracajg sie. zu-
pelnie lekko i swobodnie. Jesli prfiba
ta wypadnie zadowalajaco, mozemy
przystapf6 do umocowania na podwoziu
silnika. Przede wszystkim wie,c usuwa-my znajdujqce sie na walku nabytego
silnika k61ko ze.bate z tworzywa sztucz-
nego I osadzamy w Jego miejsce
Sifmak. Gdyby przy tym walek sllnika
okazal sie. zbyt krdtki, mozemy prz»-
dluzye go odpowiednio kawalkiem clen-
kiej rurki metalowej, np. z wypisanego
zapasu od dlugopisu itp, Chcac
to wykonaft, powlekamy najpierw
ostroznie koniec walka cienko cyna,wsuwamy nari rurto;, po czym nagrze-
wamy ja uwaznie lutownicq. Przed
przymocowaniem sllnika do podwozia,
umleszczamy najpierw pomiedzy nim
a podwoziem podkladki izolujacq (42),
regulujac odpowiednio dobrana Jej gru-
boscia zazebiania sie. illmaka z kolem
poSrcdnim. Umleszczamy na niej silnik.
po czym przymccowujemy go do ostoi
uchwytem (41) za pomocg irub (4). Jed-
nq z koncfiwek wystajs.cyeh z tylnej
pokrywki obudowy silnika umleszcza-my pod nakretka jedne] ze Srub, kto-
rymi przymocowujemy silnik do ostoi,
laczqc go w ten spos6b z masa. Druga
natomiast koncdwk^ laczymy za po-
moca kawaika cienklego izolowanego
przewodnika z gdrna czescia prowadnl-
cy krzyzulca, w miejscu umocowania
jej do podtrzymujacej prowadnice
beleczkl. Tak jedno jak i drugie pola-
czenie przewodnika wykonujemy drogq
przylutowania, Po przymocowaniu silni-
ka naoliwiamy jasna., rzadka oliwa do
maszyn precyzyjnych slimak, kola zeba-
te, osie, oraz wszystkie miejsca po-
l^czen poszczegdlnych cz^sci mechaniz-mu napedowego l stawidlowego, poczym przeprowadzamy gotowym JuZpodwoziem prOba. jazd^.

Poszczegdlne cz^sci nadwozia przy-
gotowujemy do skladania w caiose
nastepujaco: Wycinamy je najpierw, na-
stqpnie wiercimy i wycinamy w nich
wszystkie otwory, potem wyrdwnujemy
1 wygladzamy je drobnym pilnikiem,
wreszcie wyginamy je wedhjg wskaz6-
wek podanych na rysunkach. Wygina-
nie kotla (57) najlepiej jest wykonae
na rurze metalowej lub walku drew-
nianym o odpowiedniej Srednicy. Do
wygietego kotla przyiutowujemy naj-
pierw sciany jego stojaka (58), nasteo-
nie uchwyty poreczy (72), klapy wyczv-
stek (59) i zawory bezpieczenstwa (60).
CzeSci te umieszczamy w przeznaczo-
nyeh dla nich otworach 1 lutujemy do
kola od wewnatrz. Konce uchwyt6w
poreczy, po przesuni^ciu ich przez ot-
wory, odginamy przed przjlutowaniem
na boki, aby nie sterczaly potem we-
wnatrz kotla i nle zawadzaiy przy
wprowadzeniu tarn pdzniej silnika. Po
umocowaniu wymienionyeh czefici za-
mykamy przdd kotla rama drzwi dym-
nicy (69). Drzwl te sporzadzamy w ten
spos6b, ze do najwiekszego, piaskiego
krazka blaszanego przyiutowujemy naj-
pierw takiz kra^ek SrednJ, potem
najmniejszy, uwypuklony nieco przez
odpowiednie wyklepanie, nsstepnie za-
wiase skladajacq sie. z dw6ch pasecz-
k6w blachy i odcinka drutu, wresz-
cie wykonane z drutu zaciski i pokre.-



tla zamka (70). CzeSel te umleszezamy
w przeznaczonych dla nich otworach
I lutujemy po wewnetrznej stronie
drzwl. Tak sporzadzone drzwl dyrani-
ey i ich rame przylutowujemy na przo-
dzle kotla. Po wykonanlu tego przylu-
towujemy do kotla obrecze (S7a), skia-
dajacy sle z odcinka preta 1 dwoch
kra*.k6w blaszanych podgrzewacz wo-
dy (88), komln (66), oczyszczacz wody
<64), piasee2nlce (62) i zbleralnik pary
(81). CzescI te sporzadzamy z odcink6w
pret6w o odpowiedniej srednicy, nada-
Jac Im nalezyte ksztalty przez odpo-
wiednle obrobienle pilnlklem. Nastep-
nie przylutowujemy jeszcze do kotla ru-
ry ptaskowe (83) 1 przewody wodne
(65) Iqczace oczyszczacz po jednej stro-
nie kotla z podgrzewaczem, a po dru-
glej ze znajduj^cymi sie w budce ma-
szynfsty Inzektoraml. Koriee tych wszy-
stklch rur umleszezamy przed lutowa-
nlem w nawlerconyeh dla nich posz-
czeg61nyeh czesciach otworkach. Na
konlec przesuwamy przez uchwyty po-
re,cze (71) 1 rowniez przylutowujemy je
do nich.
Do wygietego 1 z polutowanyml kra-

wedziami pomostu (54) przylutowujemy
najplerw latarnie (S2), potem trepv
(53 1 53a), nastepnie przednia czeSe ostoi
(46 1 46a) z przylutowanymi juz uprzed-
nlo zgarnlaczaml (47), wreszcie wygle-
ta Juz przedtem 1 polutowanq belka
zderzakowg (46). Do belkt tej przyluto-
wujemy oczywfscie jeszcze przedtem
zderzakl (46). hak ze sprzeglem <50)
I stopnle (51), Hak przymocowujemy
do belkl w ten spos<5b, ze zawiesza-my go na odpowiedniej wtelkoSei gwoz-
dzlku, ktdry umleszezamy w otwork i

znajdujqcym sle w spodniej czesel
belkf 1 przylutowujemy go tak aby hak
m6g! sie na nim swobodnle obracae. Na
tak przygotowanym pomoscle ustawia-my kocfol ! przylutowujemy go. Wresz-
cie przylutowujemy Jeszcze do pomostu
oslony odwletrzne (56) oraz wspornik
draga stawtdtowego (73).

CzeScl skladowe budkt maszynisty
przygotowujemy nastepujaco: Po wy-
cieciu Ich 1 nalezytym opilowanlu,
oblutowujemy najplerw otwory okien-
ne bocznych scian (77) miekkim drutem
<b 0,5 mm, po czym wyglnamy Sciany
tak Jak wskazuje to rysunek. Nastep-
nie przylutowujemy jeszcze do scian
bocznych pozlome uchwyty (113), a do
sciany czolowej (78) oslony okien (83).
Dach (80) najplerw wyginamy, nastep-
nie wzdluz bocznych 1 tylnej Jego kra-
we,dzl przylutowujemy drut 0 0,5 mm,
w koncu na wierzehu wywietrznlki
(81). Po wykonaniu tego lutujemy scia-
ny boczne, czolowa. i tylnq (76) w Jedna
calole, przylutowujemy do nich naj-
plerw podloge (75) a nastepnie dach. Do
podlogl budki przylutowujemy jeszcze
sworzen sprzegowy (84), zawleszaj^c go
za lebek w odnosnym otworze podlo-
gl, oraz kladke ze stopniamt na pomost
(74). Na konlec przylutowujemy uchwy-
ty plonowe gdrnymi koncami do da-
chu, dolnyml zas, zagletyml Dod katem
prostym, do tylnej czeici kladkl,
umleszezajac je w znajdujacyeh sle
tam otworkach. Zlozona, w ten sposfib
budke wsuwamy otworem czolowej scla-
ny na kociol tak daleko, aby dolna
cze^c tej sciany zetknela sie. z pomo-
stem, po czym przylutowujemy czofo-
ws Sciane budkl do kotla i pomostu,
a zagiete w klerunku ostol czesci kla-
dek 1 stopiert — do seiam stotja-ka kotla.
Teraz zakfadamy jeszcze dr^g stawidlo-
wy, umleszezamy jego koniec w od-
nosnym otworku czolowej sciany bud-
kl i przylutowujemy do niej.

ziozone w ten sposdb nadwozie ob-
mywamy doktadnle, aby usuna.c zert
resztkl kwasu do lutowania, osuszamy,
oskrobujemy starannle z nadmiaru cy-
ny w mlejscach lutowania, wygiadzamv
ostatecznle, po czym zmywamy pe-
dzlem maczanym w behzynie lub roz-
cienczalniku do farb olejnych, a na-
stepnie malujemy, Sciany budkl maszy-
nlsty, kociol wraz z nadbud6wkami na
przestrzeni od prerwszej za komlnem
obreczy do budkl, oraz oslony malu-
jemy na kolor ciemnozielony, tzw. oliw-
kowy; dach budki, dymnice. czyll cze^c
kotla od pierwszej obreczy do przodu,
drzwl dymnicy, komln, powierzehniq
pomostu, stopnie przy beIce zderzako-
wej, hak ze sprzqgicm — na kolor czar-

WYKAZ CZ^SCl DO BUDOWY
modelu HO parowozu seril PM 2

Nr.

cze.sci
Na zwa czqscl

llosc

szt.
Material

Wymlary
materialu

1 2 3 4 a

I

2

3

4

5
6

7
8

I
10

11
12

13

14

15

Ifi

17

13

19

ZD

21

22

23

24

25

26

27

28

29
36

31
32

33
34

35

36

37
38
39

40

41

42

43

44

4S

46. 46a

47
48
49

50

61

52

53
54

55

96

Oi
58
5!)

60

61

Ostojnlea podwozla

Blok miedzyostojnlcowy
tylny

Blok miedzyostojnlcowy
przed nl

Sruba laczaca mice
Kadlub t dyszel p61w6zka
Obcia.zka p6rw6zka
Sruba dyszla p61w6zka
Ostoja wdzka
Obciqzka w6zka
Sruba w6«ka
Dyszel w6zka
Sruba dyszJa w6zka
Kolo tocane tyjne (p61-
wozka)

Kolo toczne przednie
(w<5zka)

Os toczna
Kolo napedowe
Odcla.zek kola napedowego

OS napedna
ICorba kola napednego

Wia.zar

Czop korbowy wiqzara

KorbowXSd
Czop korbowy korbowodu
Krzyzulec
Prowadnlca krzyiulea
Beleczka podtrzymuj^ca
prowadnice

Trzon tlokowy

Jarzmo stawidla
Praecfwkorba
Wodzidlo Jarzma (wodzld-

to)

Trzon suwakowy
Wodzldlo trzona suwako-
wego

Wahacz
Waid^ldlo wahacza (wo-
dzldlo)

Blok cyllndrowy

Pokrywa cylindra

Dlawlca trzona tlokowego
Tuleja trzona tlokowego
Dlawlca trzona suwako-
w^o

Silnik 12 V markl „Piko"
typ BR23

Uchwyt sllnika

Podkladka pod sllnlk

Slimak

Kolo zebate

Os kola zehatego poired-
niego

Przednia cze£e ostoi pod-
wozla

Zgarniacz
Belka zderzakowa
Zderzak

Hak I sprzeg

Stopnle

Latarnta

Trepy
Pomost
Sruba laczaca pomost z
ostoja,

Oslona odwietrzna

Kociol
Sciana stojaka kotla
Klapa wyczystki kotla
Zaw<5r bezpleczenstwa

Zbleralnik pary
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1

1

5
1

1

1

1

1

1

2

4
3

6

6

3

6

2

4

2
2

2
2

1

2

2

2

2
2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1
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3

1

1

2

1

4

1

2

3
1

4

2

1

2
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1

Blacha moslezna wzglednie
staIowa mlekka

016w znal. mosiadz
wzgl. stal. m iekka

Naby te gotowe
Blacha stalowa mlekka
016w wzgl. stal mlekka
Jak poz. 4
Jak Tpoz. 5

Jak poz. 6
Jak poz. 4

Jak poz. 5
Jak poz. 4

Stal miekka t blacha cyn-
kowa. wzgl. stalowa
miekka

Drut stalowy twardy
Jak pozyeja 13
Blacha cynkowa wzgl.

stal, mlekka
J;ik pozyeja 15
Blacha cynkowa wzgl
stalowa miekka

Blacha mosieina wzgl.
stalowa miekka *

Sruba mosiezna wzgl.
stal

.Tak pozyeja 20
Jak pozycia 21
Tak pozyeja 26
Blacha mos!e*na
Tworrywo sztuczne,
fibra wzgl. preszpan

Drut moslezny wzgl, sta-
lowy miekkl

Jak pozyeja 25

Jak pozyeja 27

Jak pozyeja 25

Tworzywo szt. wzgl, drew-
no

Tworzywo szt. wzgl. presz-
pan

Tak wyzej
Blacha stalowa miekka

Jak pozyeja 36

Nabyty gotowy

Blacha mosiezna wzgl.
stal. mlekka

Twot'.vwo sztuczne wzgl.
oresroan

Nabyty gotowy

Nabyte gotowe

Drut stalowy twardy

Blacha stalowa miekka
Tak wyzej

Nit stalowv 1 blacha sta-
lowa mlekka

Blscha stal. mlekka I drut
stalowy miekkl

Jak wyiej

Blacha stalowa miekka
1 drut miedz. lub. stal.

mlekki
Blacha stalowa mlekka
Jak wyzej

Nabyta gotowa
Blacha stalowa miekk=i

i drut miedz. lub stal.
miekkl

Blacha stalowa miekka
Jak wyzej
Nit stalowy obdety
Drut miedz. lub stal.
miekkl

Pret mosieiny lub stal.
miekkl

grub. 1,5 mm

grub. 9 mm
M2X15
grub. I mm
M2X6
grub, 6,5 mm
M2X6
grub. 1 mm
M2X8

grub. 0.5 mm
0 1,5 mm
grub. 0.5 mm
grub. 0.5 mm
0 2,5 mm
grub. 1 mm
grub. 0,5 mm
Ml,5X3
grub. 0.5 mm
Ml,5X6
grub. 0.3 mm
grub. 0,5 mm
grub. 0,2 mm
0 1,5 mm

j.w.

j.w,

0 1,5 mm

grub. 0,3 mm

grub. 0,5 mm
grub. 2 mm
grub. 0,2 mm
grub. 2 mm
0 17, dlugoic
38 mm

grub. 0,3 mm
grub. 1 mm
0 6, ding.
6—16 mm

0 20. grub.
1—2 mm

0 1.5—5 mm
grub. 0.3 mm
grub. 0.5 mm
grub. 0,3 mm
0 nita 2 mm
0 )»bka S mm
grub, blachy

0.2 mm
grub, blachy

0,5 mm
0 drutu

0.5 mm
grub, blaehy

0,3 mm
grub. 0.3 mm
0 0,3 mm
grub. 0.3 mm
grub. 0,3 mm
M2X3

grub. 0,3 mm
0 0,5 mm
grub. 0.3 mm
grub. 0.3 mm
0 lebka 3 mm
<6 3 mm
0 11 mm



PODSTAWKA
DO PRZECINANIA

DREWNA
W ipracach warsztatowych, szczegolnia zwiazanych

z modolarstwem, bardzo czesto ikorzystamy z wlos-
nicy, niezbednej do wycinarria drofonych element6w.
Nie posiadajac odpowiedniogo sprze.tu, latwo mozna
zlamac pileczki wlosnicowe.
Pray piracy nad modelem rrieraz obywamy sie, bez

podstawiki luto tez poslugujerny sie odpowiednio przy-
cieta d«seczka. Najtrudniejsze jest umrocowanie takiej
deseczki do stolu. Aby dala ona gwarancje. bezpiecz-
nego wycinania, nvusimy ja, przykr?cic wkretami lub
za pomoca. odpowiedniego chwytaka, a to zabiera
nam na pew.no iwielc czasu.

24

Z podobnymi kiopotami spotykalem sie, sam i aby
ich uniknac, postanowilem zbudowac sobie deseczke,
z 'Od'powiednim uchwy'tem, dajaca sie, labwo przytwier-
dzi6 i cdeymowac od stolu.

\
Przy budowie posluzylem sie.:

1) odpowiednio przycie.ta deseezka ze sklejki liscia-

stej {grubosc 10 mm);

2) przenoanym statywem do aparatow fotografkz-
nych typu „Tramp" produkowanym przez War-
ezawskie Zaklady Optycane. Statyw ten nabylem
w jednym zc skJepcw Fotooptyki w cenie 33 zl;

3) dwoma 3 mm wkretami do metalu o dlugosci
12 mm.

Budowe. rozpoczatem od przyciecia odpowiedniej
deseczki (patrz zdj?cie), w ktorej nawiercilem 3 otwo-
dy: jeden dla za'krycia wy&tajaeej ze statywu gwin-
tcwanej czesci, sluzacej do przykrecenia aiparatu fo-
tografLeanego, dwa pozostale otwory sluzy6 mialy
przykr^ceniu deski wfaretami do uchwytu. Otwor
wiekszy malezy wywiercie wiertlem o sredmicy 7 mm.
Otwcr robimy specjalnie o mniejezej srednicy, tak
aby mozna bylo wfcredc wen gwimtowana. czesc
uchwytu. Po przykreceniu desecziki nanosimy poprzes
male otworki pun'kty na uebwyeie, gdzie maja bye
otwory. Naznaczone pumkty przewiencaimy wiertlem
o sredniey 2,4 mm i gwintujemy je kompletem trzy-

milimetrowyeh gwintownikow.

Po wykonanm otworow, deseczk? za pomoca. wkre-
tow przymocowujemy do statywu. W ten spos6b wy-
konana podstawka stanie si? jeszeze jednym cennym,
a jednoczesnie tanim sprzetem w naszej pracowni.

Razkrecona, podstawke oraz sposob poslugiwania
si? nia przy pracy iJustruja zdjecia.

B, GABKVSIAK



UHIWERSALNY

Przy skladaniu modelu latajacego lub
plywajacego najwi^cej trudnosci spra-
wialo ustawienie wreg kadluba. Wykony-
walem to za pomoca listewek sosno-
wych, do ktorych przybijalem gwoi-
dzikami wregi, nast^pnie listewki te

« przybijalem do dc-ski montazowej
z uprzednio na nlej wykreslonymi odle-
glosciami rozstawu wr^g. Najtrudniej-
sza. praca przy posluglwaniu sie. tym
pomocnlczym przyrzadem by!o kolej-
ne ustawienie wr^g w osl pionowej,
poziomej i podiuznej. Zabferalo to bar-
dzo duzo czasu, przedluzal si? termin
ukonezenia budowy modelu, listewki
uzyte do w. wym, przyrzadu byly po-
tem bezuzyteczne, gdyz — przyciete do
odpowiedniej dlugosci — nie nadawaiy
sie. jua do budowy nast^pnych modell.
Wykonanie zaprojektowanego przeze

mnie uniwersalnego przyrzadu montazo-
wego „STONOGA" nie sprawia specjal-
nych trudnoici, a ponlewai Jest on
bardzo przydatny przy montazu modell,
totez w kafcdej modelarni powlnni
znalezd si^ ch^tnl do Jego wykonania.
Nazwa „STONOGA" m6wl sama za

siebie — jest to przyrzad z nleogra-
niezona iloscia nog chwytajaeych wr^gi.
Ilo&i n6g uzyta przy montowaniu szkie-
letu kadluba zalezy od ilosci zabudo-
wy wr^g, gdyz kazda noga utrzymu-
je kolejna wr^g^.

OPIS BUDOWY „STONOGI"

Material
„Stonoga" zbudowana Jest ze stall,

oznaczonej wg PN. ST. 5

PRZYRZAD

renicc
Katownik ST 5. L, 6 x 50 x 50 x1200 mm
<moze by 6 dluzszy),

Plaskownik — ST5 8 x 40 x SO mm
Plaskownik ST5 =p 3 X 25 x (3M—40O) sztuk
(dowolna ilose.).

Plaskownik — ST5 + 2 x 25 x SO mm
sztuk (dowolna ilo6£).

Plaskownik — ST5- 4= 8 x 39 x ISO mm
sztuk (dowolna iloSfi).

Sruba skrzydelkowa dociskowa (zakup)
Nakrqtka skrzydelkowa (zakup
Sruba M 8x30 (zakup)
Wkre.t M 4 x 15 (zakup)

WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH
, DETAH

Detal poz. 1. Korpus „StonogL", wy-
konany z k^townika L 6 x SO x 50 x 1200
mm, posiada na swych krancaeh po
dwa otwory pod sruba. M4 (poz. 11) ze
Ibeni stozkowym o ka.de 60°; otwory
wykonywat nalezy wspc-lnie z detatom
nr 2 pizy montazu korpusu.
Detal poz. 2, Uchwyt mocujacy wyko-

nany Jest z plaskownika 4= 8 x 40 x 80, po
odcieciu plaskownika wedlug podanych
wymlariw, wyginamy ksztalt oraz wy-
konujemy w nim otwory MB 1 M4.
Wykonany otw6r MS wkreca sie. Sruba
skrzydelkowa (poz. 3). Po wkreceniu
sruby nasadza S15 na nia talerzyk do-
ciskowy (poz. 4); koncdwk^ Sruby trze-
ba roznltowad, by talerzyk nie spadal
w czasie jej krecenia.
Detal poz. 3. Sruba skrzydelkowa do-

ciskowa. Mozemy ja. zakupic lub wyko-
nac wg rysunku z materlalu ST5.
Detal poz. 4. Talerzyk dociskowy.

MONTAZOWT

Wykonujemy go z blaehy gruboscl 1,5
mm, nastQpnie po wykonaniu w nim
otworu 0 4,5 wyklepujemy odpowlednt
ksztalt, jak przedstawia rysunek.
Po wykonaniu tych detali laczymy je

z korpusem (poz. 1) za pomoca wkre-
t6w M4 (poz. il). w ten spos6b otrzy-
mamy gotowy korpus „Stonogi" z u-
chwytaml mocuja.cymi go do stolu lub
deskl.

WYKONANIE ZESPOLOW
Z DETALAM1

Nogq (poz. 6) wykonujemy z plaskow-
nika gruboscl »/x 25 x <3O0—400) mm.
W celu odroblenia kszt»Jt6w zewn^trz-
nych nogi chwytajacej wykonujemy
w nlej dwa otwory pod wkr^ty (M4
poz. Jl>' mocuja.ee nog^ z detalem (poz.
5 kostka), nast^pnie wykonujemy ot-
wory wzdluzne 5,5 x 120 mm (trzeba tu
pamiqta6, by lezaly w jednej osl po-
dluznej; wykonywat Je nalezy doklad-
nie wg podanych na rysunku wymla-
r6w. (poz. 5). Kostka wykonana Jest
z plaskownika grubosci 8 mm x 35 x 12J
mm. Po doci^clu odpowiedniej dlugosci
na podany wymiar wyginamy kostke.
na ksztalt litery „V", nast^pnle wy-
konujemy otwor gwintowany M8,
w kt6ry wkr^clmy srub^ skrzydelkowa.
dociskowa (poz. 10); z kolei wykonamy
dwa otworki gwintowane M4 pod wkr^-
ty (poz. 11) na gl^bokosc podany na
rysunku. Po wykonaniu tych czynnoici
laczymy z detalem (poz, 6> wkretaml.
Detal poz. 10. Sruba skrzydelkowa do-

Dokoncxenie na str. 26

U<oga detoie ksnme srubami M4
mozemy zasrqpic spanwwn
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Z OBRAD CENTRALNEJ
RAD Y MODELARSTWA LPZ
Tym razem bylo to zebranie ogilne

z udzialem wszystkieh czlonkdw Rady,
przybylych z terenu calego kraju. Za-
proszenl byll rowniez czlonkowie no-
we] Komisji Kolejowej w osobach inz.
L WiSniewskiego, R. Majchera i Z. Cho-
dorowskiego, A'e z wymienionej trojki
przybyl tylko kol. Chodorowskl,
Jak zwykle, wlyksza cze^t zebrania

poswiecona byla om6wlentu spraw or-
ganlzaeyjnych szkolenia modelarskiego.
Funkt ten reierowal Dyrektor Zarza.du
G16wnego d/s Szkolenia plk dypl. M.
Dodik, kt6ry zarazem udzlelal odpo-
wiedzi na postulaty wysuwane przez ze-
branych, w swolm wyst^pleniu plk Do-
dik przedstawil pozytywny stosunek
MON do zagadnieri politechnicznego
wychowania mlodziezy poprzez mode-
larstwo oraz omowil przedsiewziete
kroki w celu zapewnienia pomocy fi-
nansowej i materialowej w rarnach
wsp61pracy z resortem Oswiaty. Doty-
czylo to wnlosku MON do Min. OSwiaty
w sprawle wlac2enla modelarstwa do
obowiazujacych program6w nauczania
w nowej S-klasowej szkole podstawo-
wej oraz przygotowanej umowy tnie.-
dzy Mlnlsterstwem Oswiaty i LP2 w
sprawie podzialu swiadczefi na rzecz
dalszego rozwoju modelarstwa w szko-
lach. Om6wil tez zagadnienie celowosei
i potrzeby dalszego poglebiania wspOi-
pracy z APRL, prosza.c zarazem o na-
tychmiastowe informowante ZG w przy-
padku, jezell terenowe jednostki obu
organizacji zagadnienie tej wsp61praey
beda. negowac, uchylac siy od tego, lub
gdyby byly jaklekolwiek przejawy u-
trudniania tej wsp61pracy. Przy oma-
wianiu trudnej sytuacji tmansowej
szkolenia modelarskiego padlo zapew-
nlenie. ze w wyniku szeregu zmian or-
ganizacyjnych, likwidacji sportu wyczy
nowego w LPZ, mp. motorowego, ±e-
glarskiego itp., uzyska sie. pewne osz-
cze.dnosGl, kt6re be.dzie mozna przeka-
zac m. In. na potrzeby modelarstwa.
Wyjasniona tez zostala rola lmprez hid.
delarskieh, kt6re, jak to zostalo pod-
kreslone, nle sa. sportem dla sportu. tj.
celem sainym w sobie. ale sq spraw-
dzlanem i przegladem caiorocznego do-
robku szkoleniowego. Ta forma podsu-
mowywania rezultatow praey zostanie
nadal utrzymana i bQdzie popierana w
przyszloSci, W zwiazku z tym bedzie
tez utrzymana przynaleznosc do Mie.dzy-
narodowych Zwlazkdw ModelarskiehFEMA i NAVIGA oraz zapewnjony u-
dzial naszych modelarzy w zawodacli
miedzynarodowycli. W dalszej cz^soi re
leratu oraz w dyskusji poruszane byly
jeszcze takie sprawy, jak zagadnienie
pomocy facliowej w pracy Wydz. Mode-
larstwa ZG, wlqezania sie czlonk6wCRM i WRM do propagandy modelar-
stwa w prasie. radiu i telewlzji, wy-
pracowywanla srodk6w wlasnych przez
modelarnie poprzez wykonywanie model!
dla potrzeb innych lnstytucjl, potrze-
ble poprawy zaopatrzenia w materialy,
uregulowanla strony organizaeylnej
i- finansowej KTR l A LPZ, a w zwiaz-
ku z tytn i modelarstwa rakietowego,
poczynania starafi w sprawle zdobywa-.
nia srodkdw flnansowych z jednostek
gospodarki panstwowej 1 sp61dzielczej
i szeregu innych. W podsumowanlu
plk. Dodik zapowiedzial obiecywana
pomoc, Jakie] nalezy sie spodzlewac po
wyjsclu rozkazu MON i Ok61nlka Ba-
dy Panstwa do rad narodowych o u-
dzielanlu pomocy jednostkom LPZ, kt6_
re to dokumenty maja wyjsc w naj-
bllzszych tygodniach, Wyjasnil tez ze
celem sportu modelarskiego nie jest
wyczyn. ale masowe dzlalamle z udzia-
lem duzej ilosel mlodzlezy. V? zwl^zku
z tym nikt nie zada rekord6w i super-
osia.gniec, gdyz za lepszy wytiik bedzle
uwazana duza iloS6 zorganizowanych
pokaz6w, wystaw, zawoddw nlz ml-
strzowskle tytuly nielicznej garstki wy-
czynowc6w. Zapowiedzial tez zajecie
sie dalszii dzlalalnosci^ Skladnicy Mo-
delarskiej LP2 w Poznaniu, kt6ra win-
na byfi skladnicq dla potrzeb organi-
zacjl, a nle sklepikiem o niewiadomym
przeznaczenlu.

W drugim punkcie porz^dku dzlenne-
go przeayskutowano zlozone wnioski o
weryfikacje stopni instruktorskicli. Na
podstawie przedlozonycli dokumentow,
swiadcz^cych'o dlugoletniej nieprzerwa-
nej dzlalalnosci i prowadzeniu szkole-
nia, nadano stopnie i uprawnienia ln-
struktor6w modelarstwa okretowego
kol. kol. S. Straszokowl z Nowych
Tych, F. Waraksie 1 J. Grabowskiemu
z Bialegostoku oraz stopnie i upraw-
nienia instruktorow modelarstwa rakie-
towego mgr. inz. B, W^grzynowi z

Warszawy, inz. R. Ciszewskiemu z Ka-
towic 1 W. Skudle z Myslowic, iyczqc
nowym instruktorom dalszej pomyslnej
pracy w dziedzinie rozwoju ulubionej
formy modelarstwa.

Oddzielnym punktem bylo omowienie
wydawnictw modelarskicn LPZ. Temat
ten zreferowal Sekretarz Redakcji, kol.
Smolls, m6wi^c o poziomie „Modc-
larza' 1

i ,,Malego Modelarza", ich wzra-
staj^cym nakiadzie, uznaniu za granic^,
trudnosclach technicznych i wynikajq-
cym z braku papieru na zwi^kszenie
nakladu programie wydawniczym oraz
nleterralnowym dostarczanlu zamawla-
nych plan6w przez autor6w oraz udzie-
UU<)c wyjasnleft na temat postulatbw po-
stowionych na ostatnim zebra niu CRM.
W dyskusji postulowano skohczenle raz
na zawsze ze stosowaniem uiamkowych
podziaiek przy planach, obowiqzkowe-
go zaopatrywania planow w tabliczki
zgodnie z obowiazujacyml u nas nor-
maml technicznymt, termlnowego wy-
dawania czasoplsm, zwracano uwag^ na
wlasciwe traktowanie uchwa! Rady,
kt6rej celem .liafit .coraz wyzszy poziom
pisma. Zwracano tez uwagq na potrze-
by zamieszczania wiykszej ilosci arty-
ku!6w, poswleconych wymlanie do-
swiadczen, Przedyskutowano i wyjaSnio-
no okreSlenie, ze „Modelarz" jest orga-
nera Centralnej Rady Modelarstwa.
Mianowicie uznano, ze nie dotyczy to
naturalnie strony organlzacyjnej i tl-

nansowej, do czego CRM jako organ
doradczy i opiniodawczy ZG LPZ wca-
le nie pretenduje, lecz ma to zastoso-
wante w odnleslenlu do poziomu tech-
nicznego, rodzaju 1 charakteru zamiesz-
czamych planow i artykulow. Taikie
ustawlenle zostalo tez zaakceptowane
przez Dyrektora ZG plk. Dodlka.
W punkcie tym om6wiono tez 1 zatwier-
dzono plan wydawnictw ksiazkowych na
1963 r., ppswieconych modelarstwu.

W drugiej czeSci zebrania uczestnfcy
podzielili sie na komisje: lotniczq, ko-
iowq i okre.tow3, ktore beda. pracowaly
nad nowymi projektami program6w
szkolenia instruktor6w. Wynikl tych
prac to uzupelnienie, poprawienie 1 za-
twierdzenie program6w, kt6re bed^
obowi^zywac na tegorocznych kursach
Enstruktorskich oraz regulaminu zawo-
dow modell lataja.cych LPZ w klasle
AI, A2 oraz redukcyjnych na uwlyzl
jednosilnikowych i wielosilnikowych.

J.M

„ST0N0GA"

dokonczenie ze str. 25

ciskowa. Mozemy jq zakupic lub wyko-
nac wedlug rysunku z materialu STS.

L>etal po;i. 1. sruba mocuj^ca MB. Mo-
zemy zakupic i obrobic na potrzeb-
ny ksztalt, podany na rysunku, lub
wykonaC ealkowicie, rdwniez z ma-
terialu ST5,
Ueial poz. 9. Nakretka skrzydelkowa

wg JHN. Mozna zakupic.
i>etal poz. Zacisk, Wykonujemy go

z blacny grubosci 2 mm xsiulu mm,
nast^pnie oprablarny na potrzebny
ksztalt, wykonujemy otw6r podluzny
dokiadnie wg rysunku. Na jean 3 nogy
„Stonogi" przypaaajq dwa zaciski.
Wykonane detale <poz. 7, 8 i S) raon-

tujeniy w otworach podluznych nogl
(poz, 6) w nastepujijeej kolejnosci:
w otw6r s,s podluzny wkladamy sru-
by (poz. 7J, na te, sruby nakladamy
zacisk {poz, 8} i nakrecamy nakr^tkq
skrzydetkowq (poz, 9j, Po tak przepro-
wadzonym montazu otrzymamy noge
„stonogi", kt6rq mozemy zamocowafi
na korpusie (poz. 1) przez dotkniecie
sruby skrzydelkowej (poz. 10).

Sposob uzycia „Stonogi" do moutowa-
nia szkieletu kadluba

„Stonog?" przymocowujemy do stolu
w nastepujqcej koiejnoscl: przy kra-
wedzi stolu ktadzlemy korpus (poz. 1),

dokrycajac iruby skrzydlowe. Nastep-
nie zamocowujemy do nogi wr^gi
uprzednio wyci^te 1 oznaczone os!s| pio-
nowa. wrqgi mocujemy w zaciskach
1 dokrycamy nakrytki skrzydelkowe.
Z kolel caloS6 nakladamy kostkq na kor-
pus, usztywnlajqc konstrukcj^ przez do-
ki^cenle srub skrzydelkowych. Nastep-
nc wregi montujemy w ten sam spo-
s6b, oczywiscie poslugujqc sl^ mlarki|,
celem otrzymanfa naleznej odlegloScl
miedzy wrygami, Po calkowitym usta-
wlenlu 1 sprawdzeniu dokladnoSci wy-
konania przystypujemy do montowanla
we wregi listewek wzdluznych. L^czqc
llstewky z wryga,, mozemy soble poma-
gac cienkim drueikiem, nastepnle Igczy-
my to miejsce klejem. Kledy stwierdzi-
my, ze klej dobrze zastygt, mozemy
zv.olnic szkielet od „Stonogi": odkreca-
my pomocnlcze druciki i nakr^tki skrzy-

delkowe, odsuwamy zaciski i zdejmu-
Jemy gotowy szkielet kadluba.

Uwaga:
Miejsca laczone za pomoca. wkret6w

M4 (poz. 11) mozna r6wniez spawat.
Nalezy pamietae, ze osie plonowe trze-

ba wykonaft dokladnle w tym samym
mlejscu na wszystkieh nogach „Sto-
nogl". Dla lepszej widocznoscl, mozemy
je r6wnlez oznaczy6 kolorem czerwo-
nym,

Konstruktor

Z. VMINSKI
L6dz

CzlonkouAe Centralnej Rady Modelarstwa podczas obJ-ad
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»»MODELARZ" POHAGA

Jan Tomaszewski — Katowice, ul.

2wirki i Wigury 32,'U, odsta.pi silnlk do
modell predklch <nowy) K.B. Allyn
„Torpedo Speed 2,5 cm3".

Henryk Doleeki — Wroclaw, ul. Orze-
szkowej 16 m. 5, odstapi szyny, rozjaz-
dy 1 modele kolejowe w vozm. „S"
i ,,HO" w dowolnych ilosciach.
jerzy Morawskl — Wroclaw, ul. Cien-

cialy 7 m. 6, Oijprzeda silnlk „Bambi-
no" 0,5 cm3

, lub zamieni na silnik o
pojemnosci 1 tm1 lub 1,5 cm1

.

Vaclav Havlicek — I.P. Pavkova 30,

Karlove Vary, CSRS, poszukuje „Mo-
delarza" nr 4 1 5 z 1958 r.

Witold Lachowicz — Nidzica, ul. ko-
lejowa 6, woj. olsztynskie, oclprzeda
silnik elektryczny 11GV (uniwersalny)
plan modelu szybowca ,,Jask61ka bis"
lub zamleni na 4 tranzystory.
Wlodzimierz Szicatow — Swierdtowsk,

ul. Baiowa GO m, 5, ZSKK, poszukuje
planu modelu ,,Grenvilie". Pragnie pro-
wadzid korespondencje; z modelarzem
okretowym w wieku 16 lat.

Jerzy Krupka — Krakow XII, ul.
Przykopy 11, zamleni silnik spallnowy
,,Jask61ka 2,5 cm3" na silnik 1,5 cm3

.

Iri Zemlik — Chudim IV, ul. Cs. Par-
tyzanu C.8, CSRS, pragnie wymieniac-
z modelarzem w wieku 16 lat czaso-
pisma ..Krldla Vlasti" i „Letecky Mo-
delar" za ,,Malego Modelarza" i ,,Mo-
delarza".
Zdzislaw Mucha — Jedrzejow, ul. Ja-

sionek 11/2, woj. kieleckie, odkupi lub
zamieni za gotowe modele lotnicze,
szkutnicze i kotowe odbiorniki tran-
zystorowe, aparature. do zdalnefio ste-
rowania, paliwo do silnik6w modelar-
skich, fflnik samozaplonowy „Jena" 1,5
cm 3

,
„Schlosser" 2,5 cm", silnik zarowy

czechoslowacki MVVS 5,6 cm1
, szklo

organiczne l mm do 3 mm. Sklejke,
balse. i inne materialy modelatskle
1 czasopisma.
Bogdan Borftowski — Gdansk-Wrzeszcz,

ul. Grunwaldzka 75.11, poszukuje ttoka
z korbowodem do silnika MK-16 ,,Mo-
skwii"
Jerzy Milosz — Luk6w, ul. Kosciusz-

ki 48, woj. lubelskie, poszukuje silni-
ka spalinowego o dowolnej pojemnosci.
za ktory odda czeicl radiowe, silnlk
elektryczny 4,5 V, znaczki pocztowe

wraz z klaserem, roczniki czasopism
technicznycb.
Jerzy Denisiuk — Warszawa, ul. Obo-

zowa 72, blok 6 m. 48, poszukuje ,,Mo-
delarza" nr 4/5T, 1/58 1 1/62.

Andrzej Tatarek — Swidnik k,T,ubli-
na, ul. 22 Li pea 2/32, poszukuje papieru
japonskiego, cellonu oraz egzemplarzy
„Modelarza" z lat ubieglych.
Jan Pierre Midant, 12 Bonlevard Car-

no t — Dijon/Cote — d'Or, Francja,
poszukuje „Modelarza" z lat 1959, 1960
1 1961 oraz plan6w samolot6w na pa-
pierze swlatioczulym „&os", „M-2",
smiglowc6w radzieckich ,,Ka-lS" i

,,Mi-6".
Rainer Welgamann — Zernsdorf Seestr.

13—14, Kreis Konigswusterhansen NRD
— pragnie prowadzifc korespondencje. z
modelarzem w wieku 16 lat w jezyku
niemieekim.
Leszek Tomaszek — tekowica 36,

pow. 2ywi*c, poszukuje silnika spalino-
wego 1,5 cm3 lub 2,5 cm3

.

Krzysztof Gagulewski — Be,bica, ul.
Jadwigj IS, woj. rzeszowskie odprze-
da lub zamieni na nowy silnlk samo-
zaplonowy o poj. 0,5 — 1,5 cm1

, roez-
nik ..Skrzydlatej Polski" model „wi-
cherek 15" (bez silnika), pradnlczke. ro-
werowq i ksia^ki technicznt.
Janusz Hnat6w — Nowogard, ul. Woj-

ska Polskiego 10, woj. szczecinskie od-
stapi album ze znaczkaml zagraniczny-
mi czystymi, egzemplarze „Filatelisty"
z 1959 i 1961 r. ksiazki, silnik na prad
staly 4,5 V, transformator 220 v, za
r6zne cze.Sc! do model! kolejowych
w skali HO.

Edward Mojnusz — Ruda SI. 11, Biel-
szowice, ul. Leningradzka 3/5, odprze-
da, wzglednie zamleni na aparat foto-
graficzny, silnik „Jaskolka" na dotar-
ciu, dwa silniki MS—1, ksiazki mode-
la rskie; „Budujemy silniki do modeli
latajacych", „Modelarstwo Lotnicze",
,,Przeglad konstrukeji modelarskich",
,,Najnowsze konstrukeje modelarskie
swlata", ,,Modele z ruehomymi skrzyd-
lami", „Urzqdzenia nap^dowe modeli
plywa J^cych". Wszystkie numery ,,Mo-
delarz z roku 1960 i 1961. Obiektyw
i okular do mikroskopu powle.kszaja.cy
SS00 razy oraz drobny sprzet modelar-
ski.

Waidemar Maniecki — Mirkow, ul.

Wolnosci 73/1 p-ta Dtugol^ka pow. Olei-
nica woj. wTOClawskie, poszukuje ksiaz-
ki „Najnowsze samoloty wojskowe", w
zamian za plan lotniskowca „Ark
Royal" oraz 5 ksiafceczek z serii „Ty-
grysa".
Witold BonaTSkl — Tarnobrzeg, ul.

Kosciuszki 30, woj. rzeszowskie, zamie-
ni silnik od wycieraczki samochodowej
12 V lub 6 V, slucbawki wraz ze spre.-

zyna oraz silnik elektryczny 4, 5 V, na
silnik spalinowy 1,5 cm3 wraz ze smig-
lem 1 zbiorniklem paliwa.
J6zef Pawlowski — Krasnystaw, ul.

Grobla 9/2 odstapl „Modelarza" roczni-
ki 1956, 1S57, 1958, 1959, ksia.zki: J. K.
Jankowski „Mlody konstruktor", J. Woj-
elechowskl i Z. Korsak „Zdalnie stero-

wane modele", H. Wltkowski „Buduje-
my silniki odrzutowe" oraz radziecki
silnik odrzutowy ,,B-12", plastykowy mo.
del samolotu „TU-104", tokarke. mode-
larsk£f.

PRZODUJACA MODELARNIA
Modelarnia APRL przy

iwietlicy WSK Wroclaw —
Psie Pole, Jest jedna z naj-
lepiej pracuja,cych na te-

renie Wroclawia. Modele
wykonane przez mtodziei
maja. estetyezny wygti(d
i dobrze lataja.. Jest to
niew^tpliwie zasluga In-
struktora Kazimierza No-
wakowskiego, ktory w na-
leiyty spos6b zorganizowal
prac? wir6d uczestnikdw
szkolenia.

Ostatnio urz^dzono na-
wet wystaw^ najlepszych
modeli. Na zdjeciu instruk-
tor K. Nowakowskl w eza-
sie zaje.6 z mlodzieza,.

MODEL PODUSZKOWCA NAP^DZANY SILHIKIEM SPALINOWYM

PRZYCZYNEK DO DYSKUSJt — CZY
BUDOWAC MODELE FANTAZYJNE?

Jan Tomaszewski z Kato-
wic skonstruowai lataj^cy
model poduszkowca. Nape-
dzany on jest dwoma sil-

nlkami „Zeiss" 2,5 cm1

i 1 cm1
. Ciefcar modelu

950 gram6w, grubosc „po-
duszki powietrznej" okolo
11 mm, W czasie lotu na
uwiezi z dwoma silnikami
okolo 25 mm, Predkosc 37

km/h.
Model posiada oswietle-

nie elektryczne, wyposazo-
na. kabine i makiete pilo-
ta-kierowcy.

CZASOPISMO ZALECONE DLA BIBLIOTEK SZKOt LICEALNYCH PISMEM MINISTERSTWA OSWIATY
NR PO/3 - 308 57 z DN. 25 MARCA 1957 R.

Adrei Redakcjl: Warjzawa, Choctmska 11. Telefon 25-12-31 wewn. 30. ZannJwie-
uta 1 przedplaty na prenumeratt przyjmuja Urzedy Pocztowe 1 llstonosze. Instvtucje
1 Zaklady Pracy, ma jace sledzlbe w ralejacowoiclach, w kt6rycb znajduja. ale Od-
dzlaly, wzglednle Delegatury „Ruchu" — zamawlaja, prenumerate w tychte jedno-
ftkacb „Ruchu". imtytucje Centra I ne, zamawlajace prenumerate, dla podleglych lm
jednostek terenowycb w akall krajowej, zglaizaja zam6wlenia do Central! Kolpor-
tazn Prasy 1 Wydawnietw „Ruch" — Warszawa, ul. Srebrna 12, kontu PKO l-f-ioociO.
Cena w prenumeracie; kwartalnle zl 7,50, p6Irocznle zt 15,00, roeznle zl 30.00. Termln
zglaszauia przedplat do dnia 10 mlesis|ca poprzedzaj^cego okres prenumeraty.
Zlecenla na wyiylkg wydawnietw polaklcb za granlc^ przyjmaje Przedslebterstwo
Kolportazu Wydawnietw Zaeranlcznych „Rnch" — Warszawa, ul. Wllcza IS.
Druk. Wojsk. Zakl. Graf. W-wa, Zam. 508 z an. 14.IV.62 r. H-3S. Nakt. 25.1M egz.

WTDAJE
Zarz^d Gtdwny LP2

Redaguje zesp61 w skladzlec Bo-
gdan Gabryslak, Leszek Komuda,
Jan Marczak, Wladysiaw Niestoj,

Stefan Smolls — sekretarz re-

dakeji. mgr Inz. Bogdan Wegrzyn
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SOLIDNA ROBOTA
31 osob rozlokowanyeh na 6 wagonikach Qdbywa podro*

miniaturowa koleja., dajac przyklad sily maszyny parowej
zastosovvanej do napedu tcj malej lokomoty wy, Patrzac na
to zdjecie nie wiadomo, co bardziej podziwiac: sile. loko-
motywy, tadownos£ te) kolei czy prace. modetarza, ktdry
to wsxystko wykonal.

HOLOWNIK PCHACZ
Konstruktorzy okretowt od 50 lat praeuja, nad odoskonale-
miem holownika pchajacego. W niektoryeh panitwach jak
Bp, w USA cz^sto Jest on uzywany vi zeEludze. Modelarze
tez nie zostaja. w tylr . Na zdjeciu widzimy model red uk

-

cyjno-plywajacy „pchacza" wykonany przez modelarzy
NRD. W niedlugim czasie rowniez i w „Modelarzu" zostana.
opublikowane plany holownika pcha jaceqo, ktore pozwola.

na budowe, podobnego modelu.

Z KRAJU WSCHOOZACEGO StONGA

Tradyeje narodowe maja. wplyw takze na kon-
strukeje modelarskie. Okreslcnia lego mozemy uiyc
przygladajac sie pracom japohskieh modelarzy przed-
stawionych na zala.czonych zdjeclach. Latawee
w ksztalcie slorica, okra.gte slizgi, lataja.ee talerze itp.

to tylko nieiicziie z grupy dziel tokijskicrh modelarzy
pracuj^cych pod kierunkiem instruktora Tatsu Na-
kayama.


